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1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

 

O Centro de Educação Infantil 07 de Taguatinga é uma Instituição 

Educativa da Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal, inaugurada no dia 15 de fevereiro do ano de 2017, para 

atender a Educação Infantil Pré-escola (crianças de quatro e cinco anos) e a 

Educação Precoce (crianças de zero a três anos). 

A Educação Infantil, segundo o artigo 29 da Lei de Diretrizes e Base 

da Educação Nacional – LDB de 1996, tem como finalidade “o 

desenvolvimento integral da criança até 05 anos em seus aspectos físico 

psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e 

comunidade”. 

A Educação Precoce atende crianças consideradas de risco e 

aquelas que apresentam Necessidades Educacionais Especiais em 

decorrência de: deficiência intelectual, auditiva, física e múltipla; condutas 

típicas de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos e psiquiátricos; 

superdotação/altas habilidades, hiperatividade; utilizando-se de recursos 

estimuladores destinados à promoção das potencialidades e à aquisição de 

habilidades e competências, contribuindo para o seu processo de 

constituição enquanto sujeito e na sua inclusão social. 

A Proposta Pedagógica do Centro de Educação Infantil 07 de 

Taguatinga dá ênfase à formação pessoal e social do estudante, na 

concepção da criança como sujeito de direitos e de sua aprendizagem, e os 

profissionais da educação como mediadores e orientadores dos processos 

de aprendizagem e desenvolvimento, pautado na valorização e respeito às 

etapas e estágios do desenvolvimento infantil e seu meio, visando à busca e 

compreensão de sua identidade em formação, autonomia, independência e 

cidadania. 

Para tanto, a criança é protagonista no processo educativo, com a 

garantia de diferentes formas de sua participação, tanto no planejamento 

como na realização e avaliação das atividades que elas participam, 

enfatizando os princípios éticos, estéticos e políticos sobre os quais se 
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fundamentam a Educação Infantil, onde a inclusão das crianças com 

necessidades específicas ocorre a partir de interações, acolhida e escuta 

sensível, atenta e com intencionalidade educativa, cujo Currículo em 

Movimento do Distrito Federal contribui para o planejamento, para a prática 

pedagógica e para a avaliação desse processo educativo. 

Nesse sentido, o Centro de Educação Infantil 07 de Taguatinga 

adota os Eixos Integradores do Currículo como elementos basilares do 

trabalho educativo com as crianças: Educar e Cuidar, Brincar e Interagir, 

compreendendo a unidade indissociável e indispensável desses eixos que 

são considerados juntamente com os Eixos Transversais do Currículo em 

Movimento: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para 

os Direitos Humanos; e Educação para a Sustentabilidade. 

É um espaço de diálogo entre o conhecimento escolar e realidade 

social, histórico, cultural, ambiental e afetiva de sua comunidade. Nesse 

sentido, na elaboração, desenvolvimento e avaliação de sua Proposta 

Pedagógica destaca-se com pilares do processo educativo: o eu, o outro e o 

nós; a educação inclusiva e acolhedora; a interação família e/ou 

responsáveis e escola; o incentivo à alimentação saudável; a educação 

para sustentabilidade. 

Além disso, o Centro de Educação Infantil 07 de Taguatinga pauta 

suas práticas e trabalho educativo no convívio das crianças com a natureza 

e o uso consciente dos recursos naturais, valorizando o desenvolvimento 

sustentável. Afinal, sustentabilidade é vida! 

Nesse contexto, o acesso à informação e a conscientização das 

pessoas, é fundamental para que a natureza passe a ser foco de 

preocupação e de cuidado visando à qualidade de vida da atual e das 

futuras gerações. A escola surge, então, como sujeito fundamental para 

formação das crianças e dos profissionais da educação, sendo partícipes 

nas diversas ações que promovem questões de conscientização e 

preservação do meio ambiente. 

Contudo, faz-se necessário compreender a importância da reflexão 

e avaliação constante do trabalho educativo, bem como proporcionar 

ocasiões de trocas de vivências e experiências entre os partícipes através 

da escuta atenta, sensível e intencional, ampliando as possibilidades de 
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desenvolvimento de cada criança como sujeito que se constitui também 

nesse espaço social. 

Destaca-se que é primordial a busca de parcerias e a participação 

de toda a comunidade escolar em diferentes momentos formativos e 

socioculturais, assim como o favorecimento à formação continuada dos 

profissionais da educação que incite a um ensino/aprendizagem de 

qualidade e que permita ao docente acompanhar as crianças e suas 

infâncias. Para isso, é necessário conhecê-las em seus fazeres, linguagens, 

invenções, imaginações, brincadeiras, interações e cuidados. 

O presente documento busca, de maneira didática e objetiva, 

apresentar a Proposta Pedagógica – PP construída de forma coletiva e 

colaborativa pelos estudantes, famílias e/ou responsáveis e profissionais 

que vêm fortalecendo o trabalho educativo de qualidade com foco no direito 

de aprendizagem das crianças, valorizando o seu contexto histórico, 

cultural, social, econômico e ambiental. 

 

 

 
Figura 1: Inauguração da escola – Ano 2017 
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Figura 2: Inauguração da escola – Ano 2017 

 
Figura 3: Inauguração da escola – Ano 2017 

 
Figura 4: Profissionais da Educação – Ano 2017 
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2. HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 

 

O Centro de Educação Infantil 07 de Taguatinga está situada na 

QSD 32, área especial 1/3, Taguatinga Sul, Distrito Federal. Criada pela 

Portaria nº 18, de 26 de janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial do 

Distrito Federal nº 20, de 27 de janeiro de 2017, página 40. Localiza-se no 

espaço do Primeiro Jardim de Infância Oficial de Taguatinga, construído na 

década de setenta com a participação dos pais e da comunidade, onde fora 

desenvolvido um trabalho mágico e de excelência. 

O Centro de Educação Infantil 07 de Taguatinga nasceu do sonho 

de educadores e da comunidade, que na década de setenta e oitenta 

trabalharam e/ou estudaram nesse espaço, e almejavam ver a “escolinha” 

funcionando outra vez. Em sua história, por anos o espaço ficou ocioso, 

houve a projeção de transformá-lo em um depósito, e por fim decidiu-se que 

o prédio abrigaria ao Projeto das Altas Habilidades/Superdotação de 

Taguatinga. 

Em 2016, o Coordenador Regional de Ensino de Taguatinga 

Juscelino Nunes Carvalho, definiu que realizaria este sonho de educadores 

e da comunidade, homenageando também sua mãe, que havia trabalhado 

na “escolinha”. Reuniram-se no prédio da “escolinha”, Juscelino Nunes de 

Carvalho (Coordenador Regional de Ensino de Taguatinga), Fernanda 

Mateus Costa Melo (Assessora da Coordenação Regional de Ensino de 

Taguatinga), Adriana Aparecida Ferreira (Diretora da Escola Classe 54 de 

Taguatinga) e Fábio Pereira de Sousa (Subsecretário de Planejamento, 

Acompanhamento e Avaliação), onde se iniciou as discussões da criação de 

um Centro de Educação Infantil e da transferência do atendimento 

especializado aos estudantes com Altas Habilidades/Superdotação para o 

Centro de Ensino Médio Ave Branca, localizado no QSA 06, Setor A, 

Taguatinga Sul, Distrito Federal. 

Aos 10 de janeiro do ano de 2017, iniciou-se a reforma do espaço 

com recursos financeiros provenientes de emendas parlamentares. 
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O Centro de Educação Infantil 07 de Taguatinga foi inaugurada em 

15 de fevereiro do ano de 2017, para atendimento de Educação Infantil Pré-

escola (crianças de quatro e cinco anos) e de Educação Precoce (crianças 

de zero a três anos), com a presença da comunidade escolar e autoridades, 

sob a direção da professora Adriana Aparecida Ferreira. 

As turmas de Educação Infantil, de 1º e 2º período, inicialmente 

foram matriculadas na Escola Classe 54 de Taguatinga, sendo transferidas 

para o Centro de Educação Infantil 07 de Taguatinga, após sua 

regulamentação, totalizando 231 (duzentos e trinta e um) estudantes, 

distribuídos em dez turmas, residentes em Taguatinga, Águas Claras, 

Samambaia, Riacho Fundo e algumas cidades do entorno de Brasília. 

O Atendimento Especializado da Educação Precoce no Centro de 

Educação Infantil 07 de Taguatinga iniciou-se em março do ano de 2017, 

com quatro turmas, totalizando 65 (sessenta e cinco) estudantes. Em julho 

do ano de 2017, devido ao quantitativo considerável de crianças em lista de 

espera para ingresso no programa, a Subsecretaria de Educação Básica, 

através da Diretoria de Educação Especial autorizou a abertura de mais 

duas turmas, totalizando assim o atendimento a 105 (cento e cinco) 

estudantes. 

A caracterização física inicial da instituição educativa era composta 

por: cinco salas de aula – Educação Infantil, destas quatro com banheiros 

infantis; três salas ambientes - Educação Precoce; uma sala de 

psicomotricidade – Educação Precoce; um banheiro infantil adaptado - 

Educação Precoce; um banheiro infantil adaptado - Educação Infantil; dois 

banheiros adultos adaptados; uma cantina, com depósito de gêneros 

alimentícios; uma sala da secretaria; uma sala da direção; uma sala de 

professores, com um banheiro adulto; um pátio coberto; um pátio sem 

cobertura; um parquinho de areia e uma casinha de bonecas. 

Todavia, desde sua inauguração com o intuito de atender melhor as 

necessidades da comunidade escolar são realizadas adequações na 

estrutura física, tais como: um refeitório; uma cozinha; um depósito de 

gêneros alimentícios; uma sala dos profissionais terceirizados de cozinha e 

vigilância; uma sala da orientação educacional e da equipe especializada de 

apoio à aprendizagem; uma sala de recursos; uma sala de entrevista e 
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acolhimento – Educação Precoce; uma sala de bebês – Educação Precoce; 

dois banheiros adultos adaptados – Educação Precoce; um depósito de 

materiais pedagógicos; uma sala da direção; uma sala dos professores 

ampla; uma cobertura de acesso portão pedestre; uma cobertura do pátio 

da entrada; um campinho; dois parquinhos infantis; o Espaço “Elisa Nunes” 

– Educação Precoce; a troca do piso das salas 01, 02 e 03; dentre outras. 

O Centro de Educação Infantil 07 de Taguatinga com o apoio das 

famílias e/ou responsáveis, da comunidade escolar, de parceiros, da 

Câmara Legislativa do Distrito Federal através de emendas parlamentares, 

da Secretaria de Estado de Educação, do Governo do Distrito Federal e de 

outros órgãos competentes, pretende providenciar os seguintes espaços: 

uma sala de leitura; uma sala de informática; uma sala de psicomotricidade 

– Educação Infantil; uma sala de convivência das famílias – Educação 

Precoce; uma sala dos profissionais terceirizados de conservação e 

limpeza; depósitos; duas piscinas cobertas/aquecidas; salas ambientes com 

acessibilidade – Educação Precoce; um banheiro infantil - sala 04; dois 

banheiros adultos aos profissionais e famílias, com acessibilidade; uma 

quadra, dentre outros. 

Quanto aos dados de identificação da instituição: 

Coordenação Regional de Ensino: TAGUATINGA. 

Nome da Instituição Educativa: CENTRO DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 07 DE TAGUATINGA 

Endereço: QSD 32 – Área Especial 1/3 - Taguatinga Sul - Distrito 

Federal – CEP: 72020-320 

Telefone(s): (61) 3026-4248 

Data da criação: Criada pela Portaria nº 18, de 26 de janeiro de 

2017, publicada no DODF nº 20, de 27 de janeiro de 2017, página 

40. 

Nível de atendimento: Educação Infantil Pré-escola (quatro e cinco 

anos) e Educação Precoce (zero a três anos). 

Turnos de funcionamento: Matutino (7h30 às 12h30) e Vespertino 

(13h às 18h). 
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

 

O Centro de Educação Infantil 07 de Taguatinga tem uma 

comunidade escolar diversificada, em termos culturais, sociais, históricos e 

econômicos, residentes em Taguatinga, Águas Claras, Samambaia, Riacho 

Fundo e algumas cidades do entorno de Brasília. Em sua maioria, os 

nossos estudantes vem acompanhado por um membro da família até a 

escola, e os demais de transporte escolar contratado pelas famílias e/ou 

responsáveis. A economia familiar dos estudantes se vincula ao trabalho 

público, privado e autônomo. 

Em 2020, atende aproximadamente a 195 (cento e noventa e cinco) 

crianças na Educação Infantil Pré-escola, distribuídas dez turmas de 

Integração Inversa com estudantes com deficiência física, síndrome de 

down/DI e transtorno do espectro autista, sendo cinco turmas de 1º período 

(Crianças Pequenas I) e 05 cinco turmas de 2º período (Crianças Pequenas 

II). Na Educação Precoce são atendidas aproximadamente 170 (cento e 

setenta) crianças, distribuídas em dez turmas, com uma média de 

dezessete crianças por turma. 

Subordinada à Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga, 

vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e 

Ministério da Educação, o Centro de Educação Infantil 07 de Taguatinga 

conta com uma equipe muito comprometida. Esta é composta por: uma 

diretora, uma vice-diretora, um secretário escolar, uma orientadora 

educacional, duas coordenadoras pedagógicas - Educação Infantil, uma 

coordenadora - Educação Precoce, dez docentes Pedagogos - Educação 

Infantil, dez docentes Pedagogos - Educação Precoce, dez docentes 

Educadores Físicos - Educação Precoce, cinco profissionais readaptados 

da Carreira Magistério, um técnico apoio administrativo da Carreira 

Assistência e quatro agentes de educação da Carreira Assistência. Além 

disso, compõem a equipe doze profissionais terceirizados das áreas de 

vigilância (quatro), cozinha (dois) e conservação e limpeza (seis). 
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As atividades educativas são realizadas por profissionais da 

educação comprometidos em entender as necessidades e interesses 

infantis, suas formas de expressão e seu direito de se desenvolver e 

conhecer o mundo nas relações com outros sujeitos, com e sem 

necessidades específicas, em conformidade com leis, decretos, portarias e 

os seguintes documentos legais das esferas nacional e distrital: 

 Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional – LDB de 1996; 

 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – 

DCNEI: MEC de 2010; 

 Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica – MEC de 2001; 

 Orientação Pedagógica da Educação Especial – MEC de 2010; 

 Saberes e Práticas da Inclusão: Recomendações para a 

Construção de Escolas Inclusivas – MEC de 2006; 

 Indicadores de Qualidade da Educação Infantil – MEC de 2009; 

 Base Nacional Comum Curricular – BNCC: MEC de 2017; 

 Currículo em Movimento da Educação Básica: Educação Infantil 

– SEEDF de 2014; 

 Currículo em Movimento do Distrito Federal: Educação Infantil – 

SEEDF de 2018; 

 Currículo em Movimento da Educação Básica: Educação 

Especial – SEEDF de 2014; 

 Orientação Pedagógica da Educação Precoce para Atendimento 

Educacional Especializado à Criança de 0 a 3 anos – SEEDF de 

2005; 

 Conteúdos Curriculares para o Programa da Educação Precoce 

– SEEDF de 1994; 

 Orientação Pedagógica da Educação Especial – SEEDF de 

2010; 

 Orientação Pedagógica da Orientação Educacional – SEEDF de 

2019; 

 Orientação Pedagógica do Serviço de Apoio à Aprendizagem – 

SEEDF de 2010; 
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 Orientação Pedagógica: Projeto Político Pedagógico e 

Coordenação Pedagógica nas Escolas – SEEDF de 2014; 

 Estratégia de Matrícula para a Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal – SEEDF de 2020; 

 Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino – SEEDF de 

2019; 

 Manual de Procedimentos Administrativos para os Servidores 

da Secretaria de Estado de Educação – SEEDF de 2018, 

 Dentre outros. 

O Centro de Educação Infantil 07 de Taguatinga é dirigido por 

Adriana Aparecida Ferreira, diretora, e Daisy de Sousa Gonçalves, vice-

diretora, referendado pela comunidade escolar (pais, mães, responsáveis 

legais, professores e servidores), por meio de voto direto e secreto, através 

do processo eleitoral realizado no 2º semestre do ano 2019, para escolha 

de Diretor e Vice-Diretor na Gestão Democrática da Rede Pública de Ensino 

do Distrito Federal disposto na Lei Distrital nº 4.751/2012, regulamento pela 

Resolução nº 01, de 27 de setembro de 2019; com mandato de dois anos, 

2020-2021, que conjuntamente com o secretario escolar e o conselho 

escolar, são responsáveis pela gestão escolar nos aspectos pedagógico, 

administrativo e financeiro, em prol da garantia da manutenção do espaço 

físico e do patrimônio da escola, propiciando as condições necessárias para 

o funcionamento, o enriquecimento profissional, o acompanhamento e 

avaliação das atividades educativas e a melhoria da qualidade da educação 

na instituição educativa.  

Destaca-se que o Conselho Escolar é um órgão de natureza 

consultiva, fiscalizadora, mobilizadora, deliberativa e representativa da 

comunidade escolar, regulamentado pela Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, tendo um papel fundamental na 

democratização da Educação. 

Além disso, a instituição conta com o Caixa Escolar, pessoa jurídica 

de direto privado, sem fins lucrativos, ora criado em março de 2017, sendo 

formada por pais, professores e funcionários. O Caixa Escolar é a Unidade 

Executora do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira - 
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PDAF, recebendo recursos do Governo do Distrito Federal e do Programa 

Dinheiro Direto na Escola - PDDE, recebendo recursos financeiros do 

Governo Federal. 

Quanto a preservação do Patrimônio Público, a proposta é de 

ampliar a integração do trabalho pedagógico em relação à Educação 

Patrimonial, por meio das atividades educacionais que valorizem o 

patrimônio artístico e cultural local e regional. 

Considera-se, ainda, que os processos educativos formais e não 

formais devem primar pela construção coletiva e democrática do 

conhecimento, por meio da participação efetiva da comunidade/escola: 

profissionais, estudantes e responsáveis, colaboradores e parceiros. Assim, 

esta instituição educativa busca formas de realizar diversas atividades, tais 

como: contação de histórias, circuitos, debates, rodas de conversas e 

reflexões com foco na importância e preservação do Patrimônio Público, 

com a garantia de diferentes formas de participação dos estudantes num 

constante processo de valorização do protagonismo infantil. 
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4. FUNÇÃO SOCIAL 

 

 

A educação é essencial ao processo de transformação da 

sociedade cabendo à instituição educativa estimular a construção de 

valores, hábitos e comportamentos de forma democrática e comprometida 

para a formação integral do educando. 

A principal missão de uma escola é formar o cidadão. Um cidadão 

se forma ao longo da vida. Educar para cidadania começa na ação de 

conhecer os direitos e os deveres do cidadão. 

Nesse contexto, o papel da Educação Infantil é de constituir-se 

como uma etapa da Educação Básica que percebe as possibilidades de 

desenvolvimento da criança e que propicia meios para contribuir nesse 

processo. 

A elaboração, desenvolvimento e avaliação da Proposta 

Pedagógica – PP é um processo coletivo e colaborativo, valorizando todo 

seu contexto histórico e que emerge de sua elaboração. Para tanto, desde o 

período de inserção e acolhimento são realizadas várias ações para 

mobilizar e instigar a participação das famílias e/ou responsáveis, 

profissionais e comunidade local. Tais como: 

 apresentar e discutir a rotina escolar e a Proposta Pedagógica 

da instituição educativa por meio de fotos, projeções de slides 

ou filmes de uma atividade, de exposições de produções 

infantis, de reuniões ou participação direta nas atividades da 

instituição educativa; 

 conversar com a comunidade escolar, individualmente ou em 

grupos, de modo a conhecer suas expectativas, preocupações, 

reivindicações e trocar informações sobre as crianças; 

 envolver a família e/ou responsáveis, profissionais e 

comunidade em atividades, projetos e pesquisas, de forma 

interdisciplinar e contextualizada. 
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Na pesquisa intitulada “Esta é a escola que queremos!” buscou-se, 

compreender as percepções das crianças e famílias e/ou responsáveis, os 

diferentes pontos de vista, opiniões, ideias e sugestões, para que juntos 

possamos participar de forma ativa e eficaz por uma escola de qualidade, 

reconhecendo as crianças como pessoas com direitos, que são capazes de 

agir com critérios e de produzirem cultura, participantes do seu processo de 

aprendizagem e desenvolvimento.  

Como resultado da pesquisa “Esta é a escola que queremos”, segue 

alguns registros de contribuições das famílias e/ou responsáveis. 

 
 
A escola que queremos é aquela em que todos os alunos possam 
desenvolver o melhor de si; aprender a viver, aprender a criar e a 
produzir saberes; a relacionar com os diferentes, os iguais e ser 
feliz! 
 
 
Com recursos multimídia, como vídeos, aplicativos, jogos e 
música; utilizando a tecnologia a favor da aprendizagem. 
Incentivar à leitura; a produção de um livro com apoio dos pais; a 
troca de livros entre os alunos, etc. Dever de casa, uma vez por 
semana. Incentivar à cultura, com visita a museus, parques, 
zoológico e etc. 
 
 
Deve ter alguma modalidade esportiva para os alunos (ex: balé, 
capoeira, etc.) e piscina para recreativos ao menos uma vez por 
semana. Incentivar a escovação dos dentes sempre após o 
lanche. Incentivar à ingestão de água; promover passeio cultural 
semestral (ex: teatro). Realizar atividade de contação de histórias. 
Incentivar a leitura em família onde a criança no fim de semana 
levaria livros para casa livros e após, faria registro e relato de 
como a história. Realizar feiras culturais com materiais feitos 
pelas crianças na escola. 
 
 
Compartilhar trabalhos escolares com os pais e aproveitar os 
diferentes tipos de talento de cada criança para mostrá-los e 
motivá-los a crescer. Pequenas tarefas para casa onde os pais 
possam realizar junto com os filhos. Conversas individuais com as 
famílias para identificar as habilidades do aluno que possa auxiliar 
o professor. Expor as produções dos alunos nos espaços da 
escola para acompanhamento dos pais. Incentivar a participação 
voluntária dos pais na parte de paisagismo (...). 
 
 
Uma escola feliz, com muitas rodas de histórias, encontros 
divertidos, como festinha para interação com os estudantes 
coleguinhas. Aprendizado de qualidade, com professores 
dedicados e atenciosos. Reuniões frequentes para junto com os 
pais podermos sempre dar o melhor para nossas crianças. 
Acredito que a interação escola e família sempre será a melhor 
opção para uma escola (...). 
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Ambiente extremamente acolhedor e inclusivo. Só tenho a 
agradecer pelo trabalho que desenvolvem com as crianças, com 
amor e carinho. A única sugestão é a construção da piscina, pois 
sabemos que o trabalho na água ajudará bastante no 
desenvolvimento de nossos filhos. 
 
 
Desejo que o CEI 07 seja lugar em que meu filho aprenda a 
solidificar valores, bem como a sua capacidade crítica. Gostaria 
de parabenizar a escola pela organização, pela didática 
apresentada; meu filho está amando e isso é muito gratificante. 
Algo que incomoda é o depósito de lixo no terreno ao lado da 
escola e a presença de pessoas estranhas à comunidade local. 
Quais medidas a escola e as famílias podem tomar para sanar 
esta questão local, social e de saúde pública? 

 

O Centro de Educação Infantil 07 de Taguatinga é uma instituição 

educativa que tem uma postura acolhedora em relação às crianças, famílias 

e/ou responsáveis e comunidade, na perspectiva de parceiros e 

protagonistas da instituição. É um lugar de encontros e diálogos, onde 

todos, exercendo funções distintas e complementares, precisam ter um 

objetivo comum: possibilitar às crianças o seu desenvolvimento integral, 

considerando os ritmos e tempos de cada sujeito. 

Nesse contexto, a instituição assume o propósito de nortear o 

trabalho escolar de forma a fazer-se contemplar uma Proposta Pedagógica 

formativa, reflexiva, dinâmica, responsável e eficiente na formação de 

cidadãos conscientes de seu papel atuante e transformador nas interações 

sociais. 

O tema Sustentabilidade é Vida é norteador da Proposta 

Pedagógica – PP, de forma ativa e contínua, a partir do desenvolvimento de 

ações que integram essa proposta, com intuito de contemplar a formação 

do estudante de forma ampla no âmbito da educação ambiental. 

A Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental, entende como educação ambiental os 

processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

Acrescenta ainda, que a educação ambiental é um componente essencial 



20 
 

na busca de alternativas e soluções para questões ambientais e oferece aos 

estudantes formas de se reconhecerem como participantes do meio em que 

vivem, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 

modalidades da Educação Básica. 

A exploração do meio ambiente e de recursos naturais têm sido 

tema de estudos que revelam dados alarmantes. O principal desafio está 

em equilibrar o que é necessário para a manutenção da sociedade em que 

vivemos e a preservação dos recursos que viabilizam a vida. 

A sociedade de consumo que se estabeleceu nas últimas décadas 

demanda uma exploração muito grande dos recursos naturais do nosso 

planeta, o que tem impactado profundamente nos fenômenos naturais. Os 

impactos causados pela perda da biodiversidade, imposta pelo 

adensamento populacional, desmatamento exploratório, influência dos 

resíduos na natureza e a expansão da agropecuária, dentre outros, são 

importantes desafios para a preservação do meio ambiente. 

Uma escola sustentável é aquela que motiva, inspira, prepara e 

forma cidadãos com habilidade para: conhecer a si mesmo, ao próximo e ao 

planeta do qual faz parte; interagir com diversidades e aprender com a 

experiência e convivência; atuar com afeto, respeito, empatia e cooperação; 

desenvolver e envolver a vida com saúde, justiça e beleza; desenvolver 

atitudes individuais e coletivas de respeito ao ambiente e à sustentabilidade; 

ampliar o interesse por práticas e projetos sustentáveis e se integrar em sua 

organização e implantação. 

A escola sustentável educa para o ser, o viver e o conviver com 

saúde e harmonia. Criar ambientes saudáveis requer planejar cada espaço 

da escola como um lugar promotor de saúde. Uma horta, por exemplo, pode 

contribuir para mudanças nos hábitos alimentares e na aprendizagem sobre 

os sistemas ecológicos -, a natureza como laboratório. 

O Centro de Educação Infantil 07 de Taguatinga desenvolve junto a 

comunidade escolar, a cultura de 7 Práticas Sustentáveis que tem como 

finalidade contribuir com a formação de indivíduos para um viver mais 

consciente, responsável e sustentável com o Planeta Terra, valorizando os 

recursos naturais, as diversidades ecológicas e culturais e alimentação 
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saudável, e resguardando a saúde e propriedade planetária para a atual e as 

futuras gerações. Veja a seguir as 7 práticas sustentáveis do CEI 07: 

1a) Preservação e cuidado com o jardim, o Espaço Elisa Nunes e 

demais áreas verdes; 

2a) Fechar as torneiras dos bebedouros; 

3a) Separação do lixo orgânico e seco; 

4a) Uso consciente do papel, com a reutilização e reciclagem; 

5a) Desligar as lâmpadas quando sair do ambiente; 

6a) Respeito aos horários de entrada/saída dos turnos e trabalho; 

7a) Uso consciente do celular no horário de trabalho; 

 

As ações desenvolvidas para sustentabilidade ambiental no Centro 

de Educação Infantil 07 de Taguatinga resultaram inicialmente da 

preocupação com a alimentação saudável dos estudantes, visto que a 

formação e a adoção dos hábitos saudáveis devem ser estimuladas em 

crianças e que a preservação do meio ambiente está diretamente ligada aos 

cuidados com a saúde. 

Nesse sentido, a horta escolar é importante instrumento no 

processo educativo, onde todo o processo de planejamento e execução tem 

a participação direta das crianças e dos profissionais de educação da 

instituição. A escolha das hortaliças é de forma diversificada, garantindo 

uma grande variedade de cores, formas e, assim, diferentes nutrientes. As 

diferentes turmas têm uma escala de preparo, plantio manejo e colheita. A 

participação direta das crianças proporciona motivação para o projeto da 

escola e para o aprendizado, além de modificar os hábitos alimentares a 

partir de uma alimentação diversificada, colorida e saudável. 

No âmbito ambiental, a comunidade escolar do Centro de Educação 

Infantil 07 de Taguatinga, têm como desafio o espaço que cerca a escola. É 

uma área aberta utilizada por carroceiros, veículos particulares e empresas 

para descarte de lixo e entulho, de resíduos volumosos como sofás, móveis e 

pneus, resíduos orgânicos em decomposição, resíduos da construção civil em 

pequenas e grandes quantidades, com forte potencial para atrair animais e 

doenças aos estudantes, famílias e/ou responsáveis, profissionais e 
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comunidade local. Também, ocorre queima de resíduos, o que gera gases 

tóxicos e danosos, que além de prejudicar a saúde, poluem a atmosfera. 

O Governo do Distrito Federal retira o lixo frequentemente, mas conta 

com a conscientização da população uma vez que permanece o descarte 

de resíduos inadequadamente no local. Essa situação se repete em diversos 

pontos do Distrito Federal, sendo de suma importância iniciativa e ações da 

comunidade escolar, da comunidade local e do poder público para revitalização 

do local. 

Um dos mais importantes problemas da sustentabilidade no mundo são 

os resíduos sólidos. A diminuição da geração de resíduos e sua correta 

disposição é uma questão de educação. A cultura dos 5R: Repensar - nos 

hábitos de consumo; Recusar – não usar produtos com muitas embalagens 

que causam mais danos ao ambiente ou à saúde; Reduzir – gerar menos lixo; 

Reutilizar – dar um novo uso; Reciclar – transformar em um novo produto. 

Esse contexto social e educacional reforça a relevância do foco 

temático da presente Proposta Pedagógica que vem sendo desenvolvida, 

em que a Sustentabilidade Ambiental na Escola, está sendo trabalhada de 

forma integrada, nas diversas frentes ligadas aos Eixos Transversais do 

Currículo em Movimento, formando crianças para a consciência e 

desenvolvimento da saúde integral (física, social, mental, emocional e 

espiritual), social (relações interpessoais e urbanas) e ambiental (território, 

ecossistemas e recursos naturais). Nossa saúde depende da sociedade e 

da natureza que integramos. 

A sustentabilidade requer a solidariedade da geração atual para 

com as gerações futuras salvaguardando seu direito a uma vida digna e 

saudável no Planeta Terra, a partir da construção de sentido e identidade de 

uma forma de viver, conviver e sobreviver com respeito a si mesmo, ao 

próximo e a natureza. 
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5. PRÍNCIPIOS ORIENTADORES DAS 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

 

O trabalho educativo no Centro de Educação Infantil 07 de 

Taguatinga, na perspectiva da integralidade, ao considerar a criança como 

um ser indivisível, inteiro e único, baseia-se nos princípios éticos, políticos e 

estéticos, destacados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil – DCNEI de 2010 e pelo Currículo em Movimento da 

Educação Básica Educação Infantil. Sobre estes princípios: 

 

Princípios éticos: referem-se à valorização da autonomia, da 

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

ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. O trabalho 

educativo organiza-se e estrutura-se de modo a assegurar às crianças 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, de modo a viabilizar: 

 ampliação das possibilidades de aprendizado e de 

compreensão de mundo e de si próprio; 

 construção de atitudes de respeito e solidariedade, fortalecendo 

a autoestima e os vínculos afetivos; 

 combate aos preconceitos, discriminações negativas e bullying; 

 conquista da independência, inclusive nos cuidados pessoais 

diários; 

 aprendizado sobre o valor de cada pessoa e dos diferentes 

grupos culturais; 

 aquisição dos valores, como os da inviolabilidade da vida 

humana, a liberdade e a integridade individuais, a igualdade de 

direitos de todas as pessoas, a igualdade entre homens e 

mulheres, assim como a solidariedade a grupos vulneráveis 

política e economicamente; 



24 
 

 respeito à diversidade religiosa e cultural e combate a toda 

forma de racismo, machismo, sexismo e homofobia; 

 respeito a todas as formas de vida, o cuidado de seres vivos e a 

preservação dos recursos naturais; 

 cuidado com os bens materiais e patrimônio histórico-cultural. 

 

Princípios políticos: referem-se à garantia dos direitos de 

cidadania, o exercício da criticidade e do respeito à democracia. A criança, 

produtora e consumidora de cultura, é participante da vida social, modifica e 

é modificada pelas interações que estabelece com o outro, com a cultura e 

com o ambiente, por meio das múltiplas linguagens. Dessa forma, a 

instituição deve proporcionar-lhe: 

 formação participativa e crítica; 

 contextos que lhe permitam expressar sentimentos, ideias, 

questionamentos; 

 situações em que aprenda a opinar e a considerar os 

sentimentos e a opinião dos outros sobre um acontecimento, 

uma reação afetiva, uma ideia, um conflito; 

 experiências bem sucedidas de aprendizagens e oportunidades 

para o alcance de aquisições afetivas e cognitivas; 

 ampliação das possibilidades de cuidar e ser cuidada, de se 

expressar, comunicar e criar, de organizar pensamentos e 

ideias, de conviver, brincar e trabalhar em grupo, de ter iniciativa 

e buscar soluções para os problemas e conflitos que se 

apresentam às mais diferentes idades. 

 

Princípios estéticos: referem-se à valorização da sensibilidade, da 

criatividade, da ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e 

culturais. O envolvimento da criança com as manifestações artísticas 

oportuniza-lhe o desenvolvimento da imaginação, de habilidades criativas, 

da curiosidade e da capacidade de expressão nas múltiplas linguagens 

(gestual, corporal, plástica, verbal, musical, escrita e midiática, entre outras), 
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a partir de estímulos sensoriais e pela leitura e releitura, criação e recriação, 

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

 valorização do ato criador das crianças, garantindo-lhes a 

participação em experiências diversificadas; 

 organização de um cotidiano de situações agradáveis, 

estimulantes, que desafiem o que já sabem sem ameaçar sua 

autoestima nem promover competitividade; 

 possibilidade de apropriar-se de diferentes linguagens e saberes 

que circulam em nossa sociedade, selecionados pelo seu valor 

formativo em relação aos objetivos definidos pelo projeto 

político-pedagógico em desenvolvimento; 

 oportunidade de apreciação de suas próprias produções e a 

exposição a adultos e outras crianças. 
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6. OBJETIVOS 

 

 

 Desenvolver uma educação que vise à construção de 

aprendizagens a partir de experiências significativas para o 

desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social; 

 Propiciar a escuta sensível como prática pedagógica e meio 

para construir estratégias para o desenvolvimento cognitivo, o 

motor e a percepção de mundo do estudante; 

 Compreender as etapas do desenvolvimento infantil para que a 

infância possa ser valorizada e as aprendizagens provocadas, 

direcionada e significativas de forma dinâmica e lúdica; 

 Oportunizar o estudante, a vivência de situações que favorecem 

o seu desenvolvimento integral, adquirindo e criando 

conhecimentos, superando dificuldades, dentro de um ambiente 

educativo, democrático e inclusivo; 

 Promover momentos de estudo, formação e interação entre os 

profissionais que fazem parte do âmbito escolar promovendo o 

conhecimento, norteando o trabalho de forma a contemplar uma 

proposta pedagógica formativa, reflexiva, dinâmica, eficiente, 

propiciando uma boa interação e convivência; 

 Consolidar as práticas sustentáveis na escola com a 

participação dos estudantes, das famílias e/ou responsáveis, 

dos profissionais de educação e da comunidade local, 

permanentemente, para a preservação do equilíbrio do meio 

ambiente, tornando-se responsável e entendendo a defesa do 

meio ambiente como valor fundamental do exercício da 

cidadania; 

 Buscar parcerias que possibilitem a reorganização do espaço 

físico e a realização de práticas e projetos ambientais com 

respeito a todas as formas de vida e diversidade ecológica; 
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 Proporcionar ocasiões socioculturais de trocas de vivências e 

experiências que envolva a comunidade escolar no processo 

educativo, ampliando as possibilidades de cada um como 

sujeito que se constitui também nesse espaço social. 
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7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM 

AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

 

O Currículo em Movimento do Distrito Federal – de 2018 para a 

Educação Infantil norteia e subsidia a elaboração, desenvolvimento e a 

avaliação da Proposta Pedagógica do Centro de Educação Infantil 07 de 

Taguatinga, com foco na dignidade e no direito de aprendizagem das 

crianças, alinhando-se às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil e para a Educação Especial e à Base Nacional Comum Curricular, 

entre os outros documentos legais. 

É importante lembrar, que conforme os artigos 29 e 30 da Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional – LDB de 1996, a Educação Infantil 

é a “primeira etapa da Educação Básica”. Essa lei consagra o atendimento 

às crianças de até cinco anos de idade, como parte da estrutura e do 

funcionamento dos sistemas educacionais. Ainda, segundo o artigo 29 da 

LDB, a Educação Infantil tem como finalidade “o desenvolvimento integral 

da criança até cinco anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social, complementando a ação da família e comunidade”. 

Em seu artigo 8º, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil – DCNEI de 2010 ressaltam que o objetivo principal da 

primeira etapa da Educação Básica é colaborar para o desenvolvimento 

integral das crianças ao garantir aprendizagens, bem como o direito à 

proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à 

convivência e à interação com as crianças de diferentes faixas etárias e 

com adultos. 

E a Base Nacional Comum Curricular – BNCC de 2017, que define 

o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais para a 

Educação Infantil e demais etapas da Educação Básica, afirma a 

necessidade e importância de atendimento educativo às crianças da 

primeira infância, bem como, a garantia dos direitos de aprendizagem 

voltados às reais e atuais necessidades e interesses das crianças, no 

sentido de proporcionar seu desenvolvimento integral. 
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A primeira etapa da Educação Básica tem finalidades próprias que 

devem ser alcançadas na perspectiva do desenvolvimento infantil, ao se 

respeitar as brincadeiras e interações e o cuidar e educar, no tempo 

singular da primeira infância. 

 

A fase que compreende a Educação Infantil é um tempo de 
descobrimento de si mesmo e do mundo físico, social e cultural. 
Os bebês vão, aos poucos, desenvolvendo o controle da marcha 
e dos esfíncteres e o gradual autocontrole corporal. Utilizam o 
corpo para a comunicação e a expressão. O olhar e o choro 
tornam-se uma linguagem muito presente. Já as crianças bem 
pequenas avançam na constituição da identidade e da autonomia, 
diferenciam a si e ao outro que já é considerado nas relações 
sociais. Enquanto as crianças pequenas consolidam as 
finalidades (para quê) e os motivos (por quê), o que as leva a 
refletir sobre suas ações. (Currículo em Movimento do Distrito 
Federal, 2018, p. 25) 

 

Nessa fase, a criança desenvolve-se consideravelmente, de modo a 

ampliar sua percepção do próprio corpo, suas possibilidades motoras, seu 

conhecimento de mundo, apresenta possibilidades de constituir a noção de 

espaço e de tempo, ampliação da linguagem oral e diferentes formas de 

expressão, entre elas, o desenho e a elaboração de hipóteses sobre a 

leitura e a escrita. 

Considerando o exposto, o Centro de Educação Infantil 07 de 

Taguatinga aposta nas possibilidades e potencialidades das crianças e de 

suas infâncias, considerando suas singulares e especificidades, desejos e 

necessidades, suas formas de expressão e comunicação e seu direito de 

crescer e conhecer o mundo. 
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8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

DA ESCOLA 

 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL - Primeira etapa da Educação Básica 

 

É direito da criança de até 5 anos de idade e cumpre as funções 

indissociáveis de educar e cuidar, brincar e interagir. Corresponde ao 

primeiro Ciclo de Aprendizagem e é estruturada em: creche, atendimento a 

bebês e crianças bem pequenas, com idade de 0 a 3 anos e 11 meses e, 

pré-escola atendimento a crianças pequenas com idade de 4 a 5 anos e 11 

meses. 

PRÉ-ESCOLA 
Crianças pequenas: 4 anos a 5 anos e 11 meses 

Crianças Pequenas I 
(1º Período) 

Crianças Pequenas II 
(2º Período) 

 

 

 

EDUCAÇÃO PRECOCE: Atendimento Educacional Especializado 

 

É destinado a atender às crianças com idade de 0 a 3 anos e 11 

meses, consideradas de risco, prematuras e aquelas que apresentam 

Necessidades Educacionais Especiais em decorrência de: deficiência 

intelectual, auditiva, física e múltipla; condutas típicas de síndromes e 

quadros psicológicos, neurológicos e psiquiátricos; superdotação/altas 

habilidades, hiperatividade. 

Utilizando-se de recursos estimuladores destinados à promoção das 

potencialidades e à aquisição de habilidades e competências, o Programa 

da Educação Precoce visa promover o desenvolvimento das 

potencialidades das crianças desta faixa etária no que se refere aos seus 

aspectos físicos, cognitivos, psicoafetivos, sociais e culturais, priorizando o 

processo de interação e comunicação mediante atividades significativas e 

lúdicas, assim como orientação, apoio e suporte à família e ao processo 

verdadeiramente inclusivo, fundada na dimensão humana. 
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Tipo 
de 

turma 

Atuação do 
professor 

Número de 
professores 

carga horária 

Nº Turmas/ 
Estudantes 

Diretriz pedagógica 
a ser utilizada 
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A turma atendida 

por um professor 

de Atividades e 

um professor de 

Educação 

Física, ambos 

com aptidão 

comprovada. 

 

Cada professor 

atende uma 

turma por 50 

minutos, sendo 

que deve atender 

até 6 turmas por 

dia. 

1 de 40h 

Regime de 

jornada 

ampliada de 

cada 

componente 

curricular 

previsto. 

De 10 a 18 

 

1 a 3 

estudantes 

por turma. 

Os estudantes 

poderão receber 

de 2 a 3 

atendimentos de 

cada área, 

semanalmente, de 

forma individual ou 

em grupo, 

conforme indicação 

da equipe de 

profissionais da 

Educação Precoce, 

gestão da UE e 

homologado pela 

CRE/UNIEB. 

 

A prática pedagógica do Programa de Educação Precoce está 

fundamentada nos objetivos e competências definidos na Orientação 

Pedagógica da Educação Precoce para Atendimento Educacional 

Especializado à Criança de 0 a 3 anos e nos Conteúdos Curriculares para o 

Programa da Educação Precoce, que conjuntamente com outros 

documentos legais, orientam e unificam as atividades administrativas e 

pedagógicas, essenciais na estrutura e funcionamento do serviço e 

estabelecem diretrizes que fundamentam os atendimentos. 

Os estudantes egressos do Programa de Educação Precoce da 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal terão suas vagas garantidas em 

Instituição Educativa da Rede Pública de Ensino, a serem definidas 

anualmente pela Coordenação Regional de Ensino/Unidade Regional de 

Planejamento Educacional e de Tecnologia na Educação - UNIPLAT. 

A instituição educativa se fundamenta numa educação e práticas 

pedagógicas que promovam a inclusão com respeito às diferenças, através 

das interações, acolhida e escuta sensível, atenta e com intencionalidade 

educativa, a fim de traçar possibilidades e estratégias mais adequadas à 

diversidade existente por uma educação de qualidade, inclusiva e 



32 
 

acolhedora, considerando as especificidades e as necessidades de cada 

criança. 

A Proposta Pedagógica do Centro de Educação Infantil 07 de 

Taguatinga fundamenta-se na participação ativa de todos os envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem, por meio da promoção de estudo, reflexão, 

interação, discussão, elaboração, organização dos projetos e plano de 

ação, bem como levantamento de dados para percepção e diagnóstico da 

realidade escolar através de entrevistas, conversas, relatos, sugestões, 

necessidades e expectativas envolvendo a comunidade escolar no sentido 

da construção da “A escola que queremos” física e pedagogicamente, com 

a perspectiva de todo o trabalho está voltado a uma prática com padrão que 

valorize a qualidade e tendo em foco o ideal de uma escola participativa, 

democrática e inclusiva. 

O trabalho educativo na instituição é realizado com planejamento 

semanal, sendo que o espaço da coordenação coletiva, quartas-feiras, é 

direcionado para avaliação e estudo/formação, onde são abordados temas, 

assuntos relacionados ao desenvolvimento do trabalho pedagógico da 

escola, para que a organização da aula seja estruturada de forma 

contextualizada, direcionada, consciente e dentro de uma rotina flexível, 

partindo da realidade do contexto sociocultural e na ludicidade. Nas 

coordenações de terças-feiras e quintas-feiras, dar-se-á o planejamento 

setorizado e a produção de materiais, respectivamente, com o 

acompanhamento, a orientação e o suporte dos coordenadores 

pedagógicos locais e direção. 

O Currículo em Movimento do Distrito Federal é lido, discutido e 

incorporado na organização do trabalho pedagógico, cuja metodologia 

utilizada é baseada na Pedagogia de Projetos, onde a transversalidade e 

interdisciplinaridade permeia o fazer pedagógico, no contexto educativo, 

proporcionando que todos(as) participem de sua construção em cinco 

pilares de trabalho. São eles: 

 O eu, o outro e o nós. 

 Educação inclusiva e acolhedora. 

 Interação família e/ou responsáveis e escola. 

 Incentivo à alimentação saudável. 
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 Educação para sustentabilidade. 

A organização do trabalho pedagógico é de suma importância na 

condução e consolidação do processo educativo, onde o brincar é condição 

de aprendizagem, de desenvolvimento e, por desdobramento, de 

internalização das práticas sociais e culturais, contribuindo de modo 

decisivo no processo de desenvolvimento infantil. 

A rotina é dinâmica e flexível e, espelha a Proposta Pedagógica nas 

concepções de educação, de criança e de infâncias que se materializam no 

cotidiano educativo, considerando os elementos: materiais, espaços e 

tempos, bem como os estudantes que estarão envolvidos nas atividades, 

pois tudo deve adequar-se à realidade das crianças. Abrange recepção, 

roda de conversa, calendário, clima, alimentação, higiene, atividades de 

pintura e desenho, descanso, brincadeira livre ou dirigida, narração de 

histórias, entre outras ações e projetos. 

Nesse contexto, a Pedagoga - Orientadora Educacional que atua na 

instituição educativa integra-se à equipe pedagógica incorporando suas 

ações ao processo educativo global, atuando em conformidade com o 

Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação e 

Proposta Pedagógica, na perspectiva da integridade da Educação para a 

Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos; e 

Educação para a Sustentabilidade, bem como, aos eixos integradores do 

trabalho educativo: educar e cuidar, brincar e interagir, objetivando a 

aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante. 

O trabalho da Orientação Educacional é articulado às demais 

instâncias da instituição educativa, bem como à família e à comunidade, 

estabelecendo uma rede social e institucional de proteção e garantia aos 

direitos do estudante e de melhoria da qualidade da educação, tendo em 

vista sua capacidade de dialogar com o corpo escolar, o currículo e o 

processo ensino-aprendizagem diante da realidade socioeconômica do 

estudante. 

Além do Serviço de Orientação Educacional, o Centro de Educação 

Infantil 07 de Taguatinga aguarda o encaminhamento do nível central e/ou 

intermediário da Secretaria de Estado de Educação, profissionais para 

atuação na instituição nos outros serviços de apoio pedagógico: o Serviço 
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Especializado de Apoio à Aprendizagem, constituído por profissionais com 

formação em Psicologia e Pedagogia e a Sala de Recursos Generalista, 

espaço pedagógico conduzido por professor especializado, com aptidão 

comprovada. 

Esses três serviços de apoio pedagógico no contexto institucional 

tem relevante importância no trabalho educativo, por meio das 

especificidades de suas ações e funções, de forma processual e contínua, 

por meio de ações preventivas e interventivas, em prol das aprendizagens e 

o desenvolvimento integral das crianças. 

Em 2020, o Centro de Educação Infantil 07 de Taguatinga conta 

com seis voluntários vinculados ao Programa Educador Social Voluntário 

para atendimento aos estudantes com deficiências e transtornos, sob a 

orientação da equipe gestora, cumprindo com responsabilidade, 

pontualidade e assiduidade suas obrigações junto ao Programa. Regido 

pela Lei Distrital nº 3506/2004 e pelo Decreto Distrital nº 37010 de 

dezembro de 2015, o Educador Voluntário Social tem funções definidas em 

Portaria própria publicada anualmente pela Secretaria de Estado de 

Educação. O referido programa tem como finalidade: oferecer suporte 

complementar ao atendimento educacional especializado nas unidades 

escolares, no uso do banheiro, na escovação dentária, no banho e troca de 

fraldas, na hora de vestir e calçar, nas atividades recreativas e no parque, 

na Educação Física, em passeios, ou seja, acompanhar nas atividades 

diárias, autônomas e sociais que os estudantes com necessidades 

especiais realizarão dentro e fora do espaço físico da escola, durante o 

horário de aula. Vale ressaltar, que a instituição aguardar a autorização da 

regional de ensino, para atuação de mais voluntários para atendimento aos 

estudantes com deficiências e transtornos. 

Outro aspecto importante é a interação família e/ou responsáveis e 

a instituição educativa, de forma sistemática e intencional com objetivo de 

estabelecer vínculo e pertencimento, favorecendo as aprendizagens e o 

desenvolvimento integral das crianças. Entende-se que a participação ativa 

da família e/ou responsáveis legais na vida escolar dos estudantes e as 

relações com os profissionais da instituição educativa, oportuniza tanto o 

exercício dos direitos quanto o cumprimento das responsabilidades. 
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É de suma importância e necessária que as interações entre a 

instituição educativa e a família permaneçam de forma sistemática e 

intencional com objetivo de estabelecer vínculo e pertencimento, 

favorecendo as aprendizagens e o desenvolvimento integral das crianças. 

Entende-se que a participação ativa da família na vida escolar do(a) filho(a) 

e as relações com os profissionais da escola, oportuniza tanto o exercício 

dos direitos quanto o cumprimento das responsabilidades.  

Para tanto, a instituição educativa organizar-se-á no sentido de:  

 Ter uma postura de inserção, acolhimento e apoio em relação 

às crianças, famílias e comunidade como parceiros 

protagonistas da unidade escolar, no processo matrícula, 

inserção e período escolar. 

 Estabelecer um diálogo reflexivo com as famílias e a 

comunidade através de reuniões, oficinas, debates e palestras 

para a compreensão da rotina escolar, da proposta pedagógica 

e a otimização das relações entre a unidade escolar e a família. 

 Apresentar e discutir a Proposta Pedagógica da unidade escolar 

através de fotos, de informativos, de murais e exposições de 

produções das crianças e da participação direta das famílias 

nas diversas atividades (festas, reuniões, aniversário da escola, 

piquenique no parque, contato na entrada/saída com conversas, 

festa junina, festa da família, cantatas, etc). 

 Articular formas de conversar com as famílias, individualmente 

ou em grupos, de troca de experiências e de modo a conhecer 

suas expectativas, opiniões, sugestões e/ ou soluções. 

 Incentivar a participação das famílias para a realização das 

atividades e/ou projetos da Proposta Pedagógica com as 

crianças com foco nos seis direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento. Dentre as atividades e/ou projetos listamos: 

Sustentabilidade é vida; Alimentação na Educação Infantil; 

Cozinha Experimental; Receitas Enlatadas; Mascote; Contação 

de Histórias; Literário; Escola de Pais: pais presentes, diálogo 

permanente, dentre outros. 
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9. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 

Acreditamos que a avaliação busca responder se e quando os 

objetivos, diretrizes e qualidade se têm efetivado a contento. A finalidade 

básica da avaliação é servir para tomar decisões educativas, para observar 

e acompanhar a evolução e o progresso da criança e para planejar se é 

preciso intervir ou modificar determinadas situações, relações ou ações na 

instituição educativa. 

É uma ação indispensável para compreender, validar ou 

redimensionar o trabalho pedagógico mediante acompanhamento e registro 

do seu desenvolvimento, como referência os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento expressos no Currículo. 

A avaliação na Educação Infantil busca responder se e quando os 

direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão em processo 

de consolidação.  

Nessa linha, a coordenação pedagógica e, sobretudo, o conselho de 

classe são, por excelência, espaços privilegiados para pensar, planejar, 

avaliar, avaliar-se e promover o encontro dos processos de ensinar e 

aprender com o alcance da desejada qualidade. 

A instituição educativa deve elaborar e aplicar formas de avaliação 

que apreciem o acompanhamento da organização do trabalho pedagógico e 

o desenvolvimento da criança, pela observação sistemática, registro em 

caderno de campo, fichas, questionários, relatórios e reflexão, portfólios 

(exposição das produções das crianças), entre outros. 

Os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (BRASIL, 2009) 

apontam sete dimensões que indicam a qualidade na primeira etapa da 

Educação Básica: 

 

 planejamento institucional; 

 multiplicidade de experiências e linguagens; 

 interações; 
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 promoção da saúde; 

 espaços, mobiliários e materiais; 

 formação e condições de trabalho dos professores e demais 

profissionais da educação; 

 cooperação e troca com as famílias e/ou responsáveis e 

participação na rede de proteção social. 

 

No que diz respeito ao acompanhamento e a avaliação na 

Educação Precoce, deve ser feita pelo Professor Pedagogo e pelo 

Professor de Educação Físico, sob a responsabilidade da instituição 

educativa, com a articulação e orientação técnico-metodológica do 

Professor Coordenador Local e do Coordenador Central da Educação 

Precoce, com foco em seu desenvolvimento integral, considerando suas 

necessidades específicas. Para cada criança deve ser elaborado um 

parecer técnico pedagógico com os dados referentes ao estudante, quanto 

à situação apresentada e os objetivos gerais a serem alcançados no 

Programa. 

É importante ressaltar que o olhar sensível, a observação, os 

registros sistemáticos e o cuidado na escolha das intervenções pedagógicas 

que produzem aprendizagens são fundamentos para uma avaliação 

formativa. Assim, a avaliação servirá para conhecer as crianças, para que 

elas se conheçam e também, para compreendermos o mundo infantil e as 

interações com a realidade. 
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10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 

 

 

A organização curricular da instituição educativa está fundamentada 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e para a 

Educação Especial, na Base Nacional Comum Curricular, no Currículo em 

Movimento para Educação Infantil e Educação Especial, na Orientação 

Pedagógica da Educação Precoce para Atendimento Educacional 

Especializado à Criança de 0 a 3 anos, nos Conteúdos Curriculares para o 

Programa da Educação Precoce e demais documentos norteadores do 

âmbito distrital e federal. 

A Base Nacional Comum Curricular estabelece que a Educação 

Infantil é uma etapa essencial para construção da identidade e da 

subjetividade das crianças, estabelece seis direitos de aprendizagem: 

conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, que 

asseguram as condições para que as crianças aprendam em situações nas 

quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem 

a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los e nas quais 

possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. 

Assim, a base reforça que o cuidar está integrado às ações de 

conhecer e explorar o mundo, no qual as crianças ficam no centro do 

processo; incentiva a autonomia, permite que a criança enfrente e supere 

obstáculos, e mesmo em atividades dirigidas, todas devem ter o tempo e 

espaço para serem ativas. 

A Base estabelece ainda, cinco campos de experiência para a 

Educação Infantil, que indicam quais são as experiências fundamentais para 

que a criança aprenda e se desenvolva, enfatizando noções, habilidades, 

atitudes, valores e afetos que as crianças devem desenvolver do 0 aos 5 

anos e buscando garantir os direitos de aprendizagem das crianças. Ou 

seja, o conhecimento vem com a experiência que cada criança vai viver no 

ambiente escolar. São eles: 

 Eu, o outro e o nós; 

 Corpo, gestos e movimentos; 

 Traços, sons, cores e formas; 
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 Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

 Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. 

 

Dessa forma, os campos estão organizados de forma a apoiar o 

professor no planejamento de sua prática intencional. As atividades 

propostas à criança devem ser bem planejadas e a postura do professor na 

condução da rotina é essencial para o aprendizado. 

Nossa organização curricular estrutura-se didaticamente, a partir 

das aprendizagens e o desenvolvimento do estudante, considerando o 

pleno respeito às crianças, em constante processo de valorização do 

protagonismo infantil, com a garantia de diferentes formas de participação 

das crianças, tanto no planejamento como na execução das ações que as 

envolvem e lhes dizem respeito, atentos aos objetivos de aprendizagem que 

devem estar articulados aos objetivos gerais da Educação Infantil e da 

Educação Precoce e as fases desenvolvimento infantil. 

No ano de 2020-2021, daremos aplicabilidade aos projetos de 

nossa proposta pedagógica por conterem contextos sociais significativos e 

pela possibilidade de preservamos o lúdico uma vez que se constituem em 

ações que possibilitam o desenvolvimento integral da criança, como: 

autonomia, cooperação, assimilação, curiosidade, emoção, socialização, 

respeito. 
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11. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO 
DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

O Plano de Ação do Centro de Educação Infantil 07 de Taguatinga são metas, objetivos e ações a serem alcançadas com 

critérios de acompanhamento e avaliação pelo trabalho desenvolvido no decorrer do mandato desta gestão. 

11.1. PLANO DE AÇÃO - DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

Objetivos/Metas Ações Responsáveis 
Avaliação 
da ação 

Cronograma 

Avaliar e acompanhar a Proposta 

Pedagógica da instituição educativa 

que se fundamenta na Base Nacional 

Comum Curricular, no Currículo em 

Movimento da Básica da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito 

Federal, na Orientação Pedagógica da 

Educação Precoce e demais 

documentos legais. 

Realização da apresentação, estudo, 

discussão, elaboração, desenvolvimento 

e avaliação da rotina escolar e Proposta 

Pedagógica. 

Equipe Gestora, 

Profissionais de 

Educação, 

Estudantes, 

Famílias e/ou 

Responsáveis. 

Na prática 

do processo 

educativo 

Ano letivo 

Desenvolver uma educação que vise 

à construção de aprendizagens a 

partir de experiências significativas 

para o desenvolvimento integral da 

criança em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social. 

Realização de estudos, palestras, 

vivências e experiências sobre as etapas 

do desenvolvimento infantil, para traçar 

estratégias no planejamento que inclua a 

reflexão, observação, registro e 

avaliação, visando aprendizagens 

direcionadas e significativas. 

Equipe Gestora, 

Profissionais de 

Educação. 

Na prática 

do processo 

educativo e 

conselho de 

classe 

Ano letivo 
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11.1. PLANO DE AÇÃO - DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

Objetivos/Metas Ações Responsáveis 
Avaliação da 

ação 
Cronograma 

Oportunizar vivências de situações 

que favoreçam desenvolvimento 

integral e inclusão escolar, 

identificando as potencialidade e 

fragilidades do processo educativo, 

num ambiente educativo, 

democrático e inclusivo. 

Realização de ações pedagógicas 

como intercâmbio com escolas afins 

para formação e troca de experiências, 

que promovam uma prática inclusiva no 

cotidiano, com respeito às diferenças e 

que traduzam o respeito a todo tipo de 

diversidade. 

Equipe Gestora, 

Profissionais de 

Educação, 

Estudantes, 

Famílias e/ou 

Responsáveis. 

Na prática do 

processo 

educativo e 

conselho de 

classe 

Ano letivo 

Capacitar, orientar e acompanhar os 

profissionais no trabalho pedagógico 

e na elaboração/ desenvolvimento 

de projetos, onde a transversalidade 

e a interdisciplinaridade permeiem o 

fazer pedagógico. 

Promoção de formação continuada aos 

profissionais de educação através de 

palestras, cursos de capacitação e 

estudos de casos quanto as 

deficiências (mental, visual, auditiva, 

física/motora e múltipla), condutas 

típicas de síndromes e transtornos, 

superdotação/altas habilidades e 

hiperatividade. 

Equipe Gestora, 

Profissionais de 

Educação. 

Na prática do 

processo 

educativo 

Ano letivo 

Instruir e favorecer os 

coordenadores pedagógicos da 

Educação Infantil e Educação 

Precoce à instrumentos para 

atuação político-pedagógico 

conforme a especificidade de sua 

função. 

Participação em seminários, estudos, 

reuniões, encontros, cursos de 

capacitação e formação para 

coordenadores; tornado assim, 

multiplicadores de saberes e fazeres na 

instituição educativa. 

SEEDF, 

Equipe Gestora, 

Coordenadores. 

Na prática do 

processo 

educativo 

Ano letivo 
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11.1. PLANO DE AÇÃO - DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

Objetivos/Metas Ações Responsáveis 
Avaliação da 

ação 
Cronograma 

Criar o calendário pedagógico 

específico com base no Calendário 

Anual da Secretaria de Estado da 

Educação do Distrito Federal. 

Discussão e elaboração do calendário 

pedagógico específico com base no 

Calendário Anual da Secretaria de 

Estado da Educação do Distrito 

Federal, rotina escolar, projetos e 

atividades da Proposta Pedagógica a 

serem desenvolvidas no decorrer do 

ano letivo. 

Equipe Gestora, 

Profissionais de 

Educação. 

Observação, 

análise oral e 

registro. 

Fevereiro 

Capacitar, orientar, acompanhar os 

profissionais de educação na 

elaboração e desenvolvimento de 

projetos individuais, em grupos e ou 

interdisciplinares desenvolvidos na 

instituição educativa da Proposta 

Pedagógica. 

Discussão, elaboração e avaliação dos 

projetos individuais, em grupos e ou 

interdisciplinares nos momentos de 

coordenação pedagógica, e por de 

estudo de temáticas que contribuam 

para a formação continuada dos 

profissionais de educação. 

Equipe Gestora, 

Profissionais de 

Educação 

Na prática do 

processo 

educativo, 

coordenação e 

conselho de 

classe 

Ano letivo 

Incentivar a valorização do trabalho 

pedagógico e projetos da Proposta 

Pedagógica, desenvolvidos pelos 

estudantes e profissionais da 

instituição educativa. 

Participação da instituição educativa 

em atividades educacionais, no âmbito 

local, regional, distrital e nacional, 

como: audiências públicas, congressos, 

palestras, cursos, festivais, circuitos, 

exposições e mostras e outros, para 

divulgação dos projetos e atividades da 

Proposta Pedagógica. 

Equipe Gestora, 

Profissionais de 

Educação, 

Estudantes, 

Famílias e/ou 

Responsáveis. 

Na prática do 

processo 

educativo 

Ano letivo 
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11.1. PLANO DE AÇÃO - DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

Objetivos/Metas Ações Responsáveis 
Avaliação da 

ação 
Cronograma 

Desenvolver estratégias e ações que 

propiciem acompanhar as 

aprendizagens e o desenvolvimento 

dos estudantes, de forma a propiciar 

a escuta sensível e reflexiva, 

valorizando o ser criança, o aprender 

e o socializar através de brinquedos, 

brincadeiras e interações, com 

intencionalidade pedagógica. 

Planejamento do trabalho educativo na 

coordenação pedagógica, dos projetos, 

estratégias, ações e aulas de forma 

interdisciplinar, contextualizada, 

significativa e lúdica, com a inclusão 

efetiva no planejamento de momentos 

para o brinquedo e brincadeiras, 

interações, circuitos, contação e 

dramatização de histórias, 

musicalização e etc. 

Equipe Gestora, 

Profissionais de 

Educação. 

Na prática do 

processo 

educativo, 

observação, 

discussão e 

registro. 

Terças, 

quartas e 

quintas-

feiras. 

Discutir e desenvolver a perspectiva 

da avaliação formativa, contínua e 

reflexiva, para compreender, validar 

e redimensionar o trabalho 

pedagógico. 

Promoção de avaliação do trabalho 

pedagógico e da instituição, através do 

conselho de classe, coordenação 

pedagógica, reunião de 

pais/professores, momentos 

socioculturais e atividades de estudo, 

informação e formação continuada, por 

toda comunidade escolar. 

Equipe Gestora, 

Profissionais de 

Educação, 

Estudantes, 

Famílias e/ou 

Responsáveis. 

Na prática do 

processo 

educativo, 

observação, 

discussão, 

registro e 

conselho de 

classe. 

Ao longo do 

ano letivo 

Consolidar de parceiras que 

favoreçam a continuidade das 

práticas e projetos ambientais, com 

respeito a todas as formas de vida e 

a diversidade ecológica. 

Realização de formação para que a 

comunidade escolar seja capaz de 

atuar em sociedade com base nos 

valores de respeito, sustentabilidade e 

cooperação. 

Equipe Gestora, 

Profissionais de 

Educação, 

Estudantes, 

Famílias e/ou 

Responsáveis. 

Na prática do 

processo 

educativo, 

observação e 

avaliação. 

Ano letivo 
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11.1. PLANO DE AÇÃO - DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

Objetivos/Metas Ações Responsáveis 
Avaliação da 

ação 
Cronograma 

Promover parcerias com 

profissionais e grupos relacionados 

às artes. 

Realização de encontros com autores e 

escritores, contação de histórias, 

apresentações teatrais e musicais e 

outros. 

Equipe Gestora, 

Profissionais de 

Educação, 

Estudantes, 

Famílias e/ou 

Responsáveis. 

Na prática do 

processo 

educativo, 

observação e 

registro. 

Ano letivo. 

Ampliar o acervo livros literários 

infantis, em conformidade com o 

trabalho pedagógico desenvolvido e 

os projetos da Proposta Pedagógica. 

Construção da sala de leitura e 

aquisição livros literários infantis de 

acordo com a faixa etária e eixos 

temáticos para a sala de leitura. 

Equipe Gestora, 

Profissionais de 

Educação 

Na prática do 

processo 

educativo 

Ano letivo 

Inserir as tecnologias da informação 

e comunicação, com criação de um 

espaço com computadores 

conectados à internet para 

atendimentos aos estudantes. 

Construção da sala de informática e 

instalação jogos e aplicativos em 

computadores que favoreçam ao 

estudantes, a partir do uso e interação 

desses recursos tecnológicos, para o 

desenvolvimento da autonomia, 

raciocínio e pensamento crítico. 

Equipe Gestora, 

Profissionais de 

Educação, 

Estudantes, 

Famílias e/ou 

Responsáveis. 

Na prática do 

processo 

educativo 

Ano letivo 

Promover e favorecer parcerias e 

momentos de interação com as 

famílias e/ou responsáveis, para 

estabelecer vínculos com seus 

valores culturais, sociais, históricos, 

econômicos e ambientais. 

Realização de ações, eventos e 

projetos com envolvimento da 

comunidade escolar, tais como: 

reunião, escola de pais, palestra, 

momentos sociocultural, numa postura 

acolhedora em relação às famílias. 

Equipe Gestora, 

Profissionais de 

Educação, 

Estudantes, 

Famílias e/ou 

Responsáveis. 

Na prática do 

processo 

educativo 

Ano letivo 
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11.2. PLANO DE AÇÃO - DIMENSÃO ADMINISTRATIVA 

Objetivos/Metas Ações Responsáveis 
Avaliação da 

ação 
Cronograma 

Trabalhar com a perspectiva de um 

Bem-Estar sustentável, visando 

promover a valorização e a 

qualidade de vida no ambiente 

escolar, através de atividades de 

integração e festividades que 

promovam ações colaborativas. 

Promoção de ações de valorização dos 

profissionais que fazem parte do âmbito 

escolar, de forma a contemplar uma 

Proposta Pedagógica formativa, 

reflexiva, dinâmica, eficiente e propiciar 

a boa interação e convivência, visando 

à promoção da alegria e prazer de estar 

e atuar nesta instituição educativa. 

Equipe Gestora Após a 

realização das 

ações 

Ano letivo 

Garantir a qualidade da educação 

por meio da otimização dos fluxos de 

informação, das funções, das 

atividades, da manutenção do 

espaço físico e do patrimônio da 

instituição, bem como o cumprimento 

de leis, regimentos e diretrizes. 

Utilização da coordenação pedagógica 

como espaço de acompanhamento, 

orientação e suporte, para 

conscientização dos aos aspectos 

administrativos, regimentais e 

indicadores de qualidade pedagógica, 

através das ações e projetos da 

Proposta Pedagógica. 

Equipe Gestora Após a 

realização das 

ações 

Ano letivo 

Gerir os processos, os recursos e 

materiais disponibilizados com a 

participação do Conselho Escolar e 

profissionais da unidade escolar. 

Realização de momentos de incentivo 

ao uso de tecnologia pelos profissionais 

para otimizar os processos 

administrativos via o Sistema Eletrônico 

de Informações (SEI), por meio de 

estudo/formação com a parceria da 

Secretaria de Estado de Educação. 

SEEDF, 

Equipe Gestora, 

Profissionais de 

Educação. 

Após a 

realização das 

ações 

Ano letivo 

 



46 
 

 

11.3. PLANO DE AÇÃO - DIMENSÃO FINANCEIRA 

Objetivos/Metas Ações Responsáveis 
Avaliação da 

ação 
Cronograma 

Garantir a gestão dos recursos 

financeiros com qualidade, quanto ao 

planejamento, a aplicabilidade e 

prestação de contas dos recursos 

destinados a instituição. 

Realização do planejamento, controle e 

discussão dos dados e informações 

sobre a origem e aplicabilidade dos 

recursos financeiros junto ao Conselho 

Escolar, visando à maior transparência 

e efetividade nas propostas e ações. 

Equipe Gestora 

e Conselho 

Escolar. 

Mensal. Ano letivo. 

Ampliar o acesso às informações 

sobre a origem dos recursos 

financeiros (PDAF, PDDE, Emendas 

Parlamentares, entre outros) e sua 

aplicabilidade pela instituição. 

Divulgação da prestação de contas e 

utilização dos recursos a partir dos 

registros em pastas, para comunidade 

escolar. 

Equipe Gestora No momento 

da avaliação 

institucional. 

Ano letivo. 

Incentivar e registrar a contribuição 

voluntária na Associação de Pais e 

Mestres, visando melhorias e 

pequenos reparos pela instituição. 

Realização de campanhas de incentivo, 

recebimento e prestação de contas às 

comunidade escolar. 

Equipe Gestora Mensal. Ano letivo 

Individualizar e revisar a parte 

hidráulica da instituição, com 

reaproveitamento da água para 

limpeza e projeto de jardinagem, 

através da captação e reuso da água 

da chuva e bebedouro. 

Construção a Caixa d’água para a 

instituição, com recursos oriundos de 

emendas parlamentares em parceria o 

Governo do Distrito Federal – 

NOVACAP e a Secretaria de Estado de 

Educação. 

Equipe Gestora Após a 
realização 

Ano letivo 

 



47 
 

11.3. PLANO DE AÇÃO - DIMENSÃO FINANCEIRA 

Objetivos/Metas Ações Responsáveis 
Avaliação da 

ação 
Cronograma 

Promover ações de cunho 

pedagógico em conformidade com a 

Proposta Pedagógica junto aos 

colaboradores, parceiros e 

comunidade/escola: profissionais de 

educação, estudantes, família e/ou 

responsáveis e comunidade local. 

Realização da Festa da Família, Festa 

Junina, Dia do Brincar, Bazar e outras, 

com intuito de reunir recursos a serem 

aplicados na instituição. 

Toda a 
comunidade 

escolar. 

Após a 
realização das 

ações 

Ano letivo 

Construir e adequar ambientes, para: 

salas para o atendimento da 

Educação Precoce; sala de leitura; 

sala de psicomotricidade; sala de 

informática; sala de recursos; 

secretaria escolar; sala para os 

profissionais terceirizados de 

conservação e limpeza; banheiros e 

depósitos, dentre outros. 

Busca de doações e parcerias com o 

Governo do Distrito Federal – 

NOVACAP, Secretaria de Educação, 

Câmara Legislativa com emendas 

parlamentares, empresas, organizações 

não governamentais e promoção de 

campanhas e eventos junto a 

comunidade escolar e local. 

Equipe Gestora Após a 

realização 

Ano letivo 

Construir piscina coberta e aquecida 

para atender os estudantes da 

Educação Infantil e da Educação 

Precoce, para impulsionar o 

desenvolvimento das habilidades 

psicomotoras. 

Busca de doações e parcerias com o 

Governo do Distrito Federal – 

NOVACAP, Secretaria de Educação, 

Câmara Legislativa com emendas 

parlamentares, empresas, organizações 

não governamentais e promoção de 

campanhas e eventos junto a 

comunidade escolar e local. 

Equipe Gestora Após a 

realização 

Ano letivo 
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11.3. PLANO DE AÇÃO - DIMENSÃO FINANCEIRA 

Objetivos/Metas Ações Responsáveis 
Avaliação da 

ação 
Cronograma 

Ampliar e adequar o espaço de 

convivência dos pais e/ou 

responsáveis da Educação Precoce, 

para viabilizar o atendimento em 

grupo e individual, as atividades, 

iniciativas e ações relativas à coesão 

familiar, com base para o programa 

de inclusão educacional e social das 

crianças. 

Busca de doações e parcerias com o 

Governo do Distrito Federal – 

NOVACAP, Secretaria de Educação, 

Câmara Legislativa com emendas 

parlamentares, empresas, organizações 

não governamentais e promoção de 

campanhas e eventos junto a 

comunidade escolar e local. 

Equipe Gestora Após a 

realização 

Ano letivo 
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11.4. PLANO DE AÇÃO – ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL (OE) - 2020 

Coordenação Regional de Ensino (CRE): Taguatinga 

Unidade Escolar: Centro de Educação Infantil 07 Telefone: 3026-4248 

Orientador(a) Educacional:  Lígia Barbosa Oliveira Borges Matrícula: 212.234-0 

E-mail:  ligia.orientadora@gmail.com Telefone celular: (061) 99321-8778 

Turno(s) de atendimento: Matutino/Vespertino 

 

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar  

 

Breve Histórico 

 

O Centro de Educação Infantil nº 07 foi inaugurado no dia 15 de fevereiro de 2017 com a presença da comunidade 

escolar e de autoridades, o então Governador Rolemberg, o Secretário de Educação Júlio Gregório, o Deputado Distrital 

Reginaldo Veras e o Coordenador da Regional de Ensino de Taguatinga Juscelino Carvalho, também mentor do projeto, que 

pretendia homenagear sua mãe, que havia trabalhando naquele Jardim de Infância. Nascendo, assim, do sonho de 

educadores e comunidade, que nas décadas de 70/80 trabalharam e/ou estudaram na Escola de Aplicação da Escola Normal 

de Taguatinga quando funcionava neste espaço. Eles almejavam ver a “escolinha” funcionando outra vez. Diziam que era 

mágico o trabalho realizado, que houve a participação dos pais na construção dela naquela época. 

Com a extinção da Escola Normal o espaço ficou ocioso, queriam transformá-lo em um depósito, por fim decidiram 

abrigar o Polo do Projeto das Altas Habilidades de Taguatinga que foi transferido para o CEMAB em 2016, a fim de 

disponibilizar o espaço para a construção do novo Centro de Educação Infantil. Reuniram-se, neste intuito o Coordenador da 

Regional de Ensino de Taguatinga Juscelino Carvalho, a Diretora da Escola Classe 54, Adriana Aparecida Ferreira, a 

assessora Fernanda e o subsecretário Fábio Sousa no prédio para a negociação da transferência. Para a concretização 

desse sonho, também foram necessárias solicitações de Emendas Parlamentares para Deputados. 

mailto:ligia.orientadora@gmail.com
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Mapeamento 

 

A Unidade de Ensino Centro de Educação Infantil 07 de Taguatinga (CEI 07) está situada na QSD 32 AE 1/3 de 

Taguatinga Sul. Foi criada pela Portaria Nº 18 de 26 de janeiro de 2017, publicada no DODF Nº 20 de 27 de janeiro de 2017 

pág. 40. Sua estrutura física é composta por: 5 salas de aulas, sendo 4 com banheiros e uma sem; 1 sala de professores com 

1 banheiro feminino e 1 copa; 1 cantina com refeitório; 2 banheiros do lado de fora, sendo um feminino e outro masculino e 1 

banheiro coletivo dos alunos com 2 Box; 1 sala da Direção com divisórias contemplando o Administrativo; 1 sala da 

Secretaria; 1 sala da Orientação Educacional (OE) e Equipe Especializada (EEAA); 1 depósito de materiais de papelaria; 2 

parquinhos de areia; 1 casinha de bonecas; 1 campinho de futebol; 1 estacionamento compartilhado com a escola vizinha, 1 

pequeno pátio interno coberto e 1 pátio grande coberto. 

A Educação Precoce utiliza espaço cedido provisoriamente de 2 salas grandes de um bloco da escola vizinha, EC 

54, que ficam divididas em 5 salas ambientes, sendo 1 sala de psicomotricidade; 1 sala de bebês; 1 banheiro adaptado; 1 

sala da Coordenadora Pedagógica do Programa e 1 sala de Recursos (SEAA) que atende os estudantess com necessidade 

educacionais especiais (ANEEs) da Educação Infantil. 

A escola assiste as comunidades das cidades próximas, Taguatinga, Samambaia, Águas Claras e Riacho Fundo. 

Matriculados atualmente são 169 alunos na Educação Infantil com total de 79 alunos no turno Matutino, sendo 31 

alunos do 1º Período e 48 alunos do 2º Período e no turno Vespertino um total de 90 alunos, com 50 alunos no 1º Período e 

40 alunos no 2º Período. 

Devido à grande demanda que ocorreu na Regional de Ensino de Taguatinga, a quantidade de vagas da Educação 

Infantil aumentou este ano, aumentando, assim o quantitativo de alunos em sala, apesar de todas as turmas serem de 

Integração Inversa para atender os ANEEs. 

Na Educação Precoce, estão matriculadas, atualmente, um total de 157 crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, sendo 

no turno Matutino 78 crianças e no vespertino 79 crianças. Mas a expectativa do programa é atender 170 crianças até o meio 

do ano, no qual está sendo realizado o acolhimento e entrevistas de famílias e/ou responsáveis da lista de espera para 

matrícula. 

Juntas, Educação Infantil e Educação Precoce, o CEI 07 está atendendo este ano um total de352 crianças. 
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Projetos da Escola 

 

 

 Projeto Acolhimento e Inserção; 

 Projeto Transição; 

 Plenarinha; 

 Momento Cultural e Hora Cívica; 

 Jardim Encantado: Contos e Cantos; 

 A Magia da Literatura Infantil; 

 Jardim Encantado: Alonga Bicho; 

 Educação Psicomora no Solo e na Água; 

 Aula-Passeio; 

 Inclusão Escolar e a Tecnologia; 

 Horta e Jardim; 

 Higiene e Saúde; 

 Dengue; 

 Compostar: uma Prática de Educação Ambiental; 

 Cozinha Experimental e Alimentação Saudável; 

 Alimentação Saudável na Educação Infantil – Mais do que Cuidar: Educar, Brincar e Interagir; 

 Receita Enlatada; 

 Mascote; 

 Leitura em Família; 

 Escola de Pais: Pais Presentes, Diálogo Permanente; 

 Família na Escola: Piquenique no Parque, Festa da Família, Festa Junina, Dia do Brincar, Rotina Escolar; 

 Dentre outros. 
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Diagnóstico e Levantamento Coletivo de Demandas e Desafios da Realidade Escolar 

 

As demandas identificadas são diversas: O CEI 07 ainda enfrenta o desafio de buscar auxílio financeiro para 

providenciar espaços necessários para um melhor atendimento da comunidade escolar, tais como sala de leitura, 

brinquedoteca, piscina coberta para a Educação Precoce, sala para os servidores da limpeza e depósito de materiais de 

grande porte. 

Sala de Recursos (SEAA) e Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA) ainda não estão em 

funcionamento devido à falta de profissionais. 

Os desafios, também, são grandes no processo da adaptação escolar que visa a inserção e o acolhimento das 

crianças a partir de regras e combinados estipulados em conjunto com a comunidade escolar criando rotinas no contexto 

escolar, a partir do desenvolvimento do aprender a lidar com as emoções. Isso acontece em virtude do excesso de proteção 

ou negligência da família gerando comportamentos de agressividade, infantilização, pouca autonomia, de sexualidade 

aflorada precocemente, ocasionando assim, convivência interpessoal tumultuada entre seus pares. 

Alguns casos de alunos com dificuldade de aprendizagem ou comprometimento na fala que necessitam de 

acompanhamento especializado e por vezes são encaminhados para especialistas da rede de atendimento médico. 

A necessidade da formação continuada dos professores em diversas áreas. Alguns buscam nos cursos oferecidos 

pela Escola de Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação (EAPE). E a escola tem a preocupação em fornecer durante 

as reuniões das Coordenações Coletivas nas quartas-feiras trazendo convidados pagos ou não. 

A escola conta com o quadro incompleto de recursos humanos, visto que não possui um Supervisor Pedagógico, 

uma professora para a Sala de Recursos e pedagoga e psicólogas do EEAA. 

O número de alunos por Orientador Educacional está de acordo com a legislação de atuação do profissional e este 

dispõe de sala própria, porém inadequada para atender um grupo de alunos ou de pais. 

A Orientação Educacional visa desenvolver trabalhos e/ou projetos pedagógicos em parceria com as Coordenadoras 

Pedagógicas e, também, com a Equipe de Apoio à Aprendizagem (Pedagoga e Psicóloga) e a professora da Sala de 

Recursos, formando assim, o Serviço de Apoio da Instituição de Ensino. 
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Objetivos da Orientação Educacional para 2020 

 

Objetivo Geral 

 

A Orientação Educacional tem como objetivo primordial auxiliar no processo educacional, de maneira ampla, 

privilegiando o pleno desenvolvimento de todos os alunos no que se refere ao aprender a ser, aprender a fazer, aprender a 

conviver e aprender a aprender. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Divulgar as normas de convivência; 

 Implantar projetos sobre sexualidade (higiene e saúde/auto-estima-sentimentos e emoções) e/ou valores 

(normas de convivência/violência/bullying/pedofilia); 

 Implementar projeto de auxílio aos pais na educação familiar; 

 Estabelecer parcerias com redes e entidades de saúde a fim de encaminhar os alunos. 

 

 

Justificativa 

 

Fundamentação Teórica 

 

O Serviço de Orientação Educacional fundamente-se nos princípios propostos pela Educação Nacional da Lei 

9394/96 de Diretrizes e Bases (LDB) e pela Lei 5564/68 que rege a profissão do Orientador Educacional. E tem como base, 

também, os seguintes princípios: 

 A Orientação Educacional é um processo dinâmico, contínuo, sistemático e integrado em todo o currículo 

escolar; 
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 A Orientação Educacional é um processo cooperativo em que todos os educadores e, em especial, o 

professor assumem um papel de relevância; 

 A Orientação Educacional vê o aluno como ser global que deve desenvolver-se harmoniosa e 

equilibradamente em todos os seus aspectos; 

 A Orientação Educacional é um processo de assistência direta ou indireta a todos os alunos indistintamente; 

 A Orientação Educacional procura antes de tudo promover situações e condições que favoreçam o 

desenvolvimento do educando e prevenir situações de dificuldades, e não estabelecer-se como recurso de 

remediação de problemas criados. 

 

Conforme afirma Grinspun (2003), “a chamada é para que meu trabalho o ajude enquanto estudantes”. 

A fundamentação filosófica está presente nos trabalhos de Grinspun, Pimenta e Luck, na qual a Orientação 

Educacional se afasta do setor “faz tudo” e “resolve problemas” para assumir a identidade como profissão que partilha do 

processo pedagógico dentro, e não à margem dele. E como tal, prioriza as ações de cunho coletivo em detrimento de 

atendimentos individualizados. 

 

 

Justificativa 

 

Todo empreendimento humano deve pautar-se no planejamento de suas ações com vistas a maximizar sua 

eficiência. No Serviço de Orientação Educacional não é diferente, pois trata-se de um setor de relevância no contexto 

escolar e que não deve perder-se, mas buscar atingir seus objetivos propostos de modo a contribuir para o processo de 

ensino e aprendizagem do educando visando o seu pleno desenvolvimento ao que concerne as suas habilidades e 

competências. Objetivos estes, elencados na Lei do Plano Distrital de Educação (PDE), de 2015-2024, Anexo I – Metas e 

Estratégias. 
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E no caso do CEI 07 de Taguatinga devido suas especificidades, a Orientação Educacional embasasse na Meta 

1 - Educação Infantil e Meta 4 - Necessidades Educativas Especiais. Mais especificamente nos incisos abaixo, quanto à 

atuação junto ao pedagógico da escola, com professores e coordenadores: 

1.10 – Preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes escolares, garantindo o 

atendimento da criança de 0 a 5 anos em estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a 

articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do aluno de 6 anos de idade no ensino fundamental. 

Quanto à atuação junto a família, ao aluno e/ou aos órgãos de competência, como por exemplo, o Conselho 

Tutelar: 

1.11 – Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das crianças na educação 

infantil, preferencialmente os beneficiários de programas de transferência de renda, em colaboração com as famílias e com 

os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância. 

Quanto à atuação junto ao pedagógico da escola, com projetos de sexualidade e de valores: 

1.14 – Orientar às instituições educacionais que atendem crianças de 0 a 5 anos que agreguem ou ampliem, em 

suas práticas pedagógicas cotidianas, ações que visem ao enfrentamento da violência, a inclusão e o respeito, a promoção 

da saúde e dos cuidados, a convivência escolar saudável e o estreitamento da relação família-criança-instituição. 

Quanto PDE - a atuação junto as redes e/ou entidades de saúde: 

1.27 – Estabelecer, sempre que necessária, a colaboração dos setores públicos e privados com programas de 

orientação e apoio aos pais que têm filhos entre 0 e 6 anos, inclusive com assistência financeira, jurídica e suplementação 

alimentar nos casos em que as dificuldades educacionais decorram de pobreza extrema, violência doméstica e 

desagregação familiar. 

Quanto à atuação junto ao Serviço de Apoio da escola: 

4.17 – Acompanhar e monitorar em rede o acesso à escola, a permanência e o desenvolvimento escolar dos 

educandos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação beneficiários de 

programas de transferência de renda ou em situação de vulnerabilidade social. 

4.18 – Apoiar ações de enfrentamento à discriminação, ao preconceito e à violência, visando ao estabelecimento 

de condições adequadas para o sucesso educacional dos estudantes com deficiência, transtorno global do desenvolvimento 
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e altas habilidades ou superdotação em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e 

proteção à infância, à adolescência e à juventude. 

 

Desta forma, este plano de ação é o resultado de um planejamento prévio que visa uma intervenção responsável 

e consciente do Orientador Educacional no ambiente escolar, evitando que o mesmo seja um solucionador de problemas 

aleatórios e individuais que não tem eficiência duradoura. Mas, sim um partícipe atuante das ações pedagógicas da escola 

e das intencionalidades que a permeiam. 

Este plano torna-se, também, valoroso à proporção em que deixa de ser um ritual burocrático para ser um guia 

das ações do Serviço de Orientação Educacional, além de mais eficiente, o serviço pode ser melhor avaliado ao levar a 

reflexões sobre elas no processo de ensino e aprendizagem do educando, buscando modificar os pontos que se fizerem 

necessários. Assim, ele não é um modelo rígido ao qual está submetido o trabalho do Orientador Educacional, mas um 

caminho que possibilite mudança de rumo, de acordo com as reavaliações que forem ocorrendo durante o ano letivo. 

 

 

Avaliação 

 

A atuação e projetos trabalhados pelo Serviço de Orientação Educacional passarão por avaliações bimestrais 

pelo corpo docente durante os Conselhos de Classe. 

O trabalho da Orientação Educacional será avaliado ao final do ano letivo, a partir dos relatórios dos projetos por 

ele executados e também das ações que constam no Plano de Ação. 

Com base nestes e nos dados levantados e da opinião dos envolvidos no processo educacional, em toda a 

comunidade escolar será elaborado o relatório das atividades desenvolvidas pela Orientação Educacional no ano letivo em 

questão. 

E finalmente, é através do plano anual de ações, também, que a comunidade escolar poderá conhecer e avaliar 

a atuação do Serviço de Orientação Educacional, possibilitando um feedback realista que servirá de base para mudanças e 

reestruturações futuras. 
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Cronograma das Ações da Orientação Educacional para 2020 

 

Este plano de ação anual será divido em subunidades bimestrais a fim de facilitar sua execução, seguindo, assim 

o calendário escolar: 

MÊS AÇÃO 

FEVEREIRO 

 Semana pedagógica; 

 Elaboração do Caderno de Atividades OE; 

 Período de Inserção e Acolhimento Escolar; 

 Elaboração do Plano Anual de Ação e Projetos do SOE. 

MARÇO/ABRIL 

 Levantamento das dificuldades dos alunos em sala de aula (observação e conversa com os 

professores); 

 Priorizar o processo de Inclusão dos alunos ANEEs; 

 Atendimentos individuais e/ou com a Equipe de Apoio aos estudantess ou pais; 

 Valorização das Ações do SOE: Concluir a elaboração do Plano Anual de Ação e apresentar ao 

corpo docente (março); 

 Organização da aplicação e implementação dos Projetos junto com os Coordenadores 

Pedagógicos e Equipe Especializada. 

MAIO/JUNHO 
 Atendimentos individuais e/ou com a Equipe de Apoio aos alunos ou pais; 

 Implementação dos Projetos propostos. 

AGOSTO/SETEMBRO 

 Levantamento das dificuldades dos alunos em sala de aula (observação e conversa com os 

professores); 

 Dar continuidade aos projeto implantados; 

 Atendimentos individuais e/ou com a Equipe de Apoio aos alunos ou pais. 

OUTUBRO/NOVEMBRO 
 Dar continuidade aos projetos; 

 Atendimentos individuais e/ou com a Equipe de Apoio aos alunos ou pais. 

DEZEMBRO  Avaliar o desenvolvimento dos projetos e ações. 
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12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

A Proposta Pedagógica será acompanhada e avaliada de forma 

processual e contínua, através da observação discussão, estudos e registros dos 

resultados obtidos para melhor adequação da mesma, por meio da escuta 

sensível, atenta e intencional as crianças, famílias e/ou responsáveis e 

profissionais de educação acerca de suas necessidades e interesses, em sua 

visão de mundo e educação. 
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13. PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU 
INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA ESCOLA 

 

 

 

CEI 07 

SUSTENTABILIDADE É VIDA! 

Educar e Cuidar 

 Brincar e Interagir 

EDUCAÇÃO, 
SUSTENTABILIDADE, 

INCLUSÃO E  
CIDADANIA 

TRANSIÇÃO PLENARINHA 

EDUCAÇÃO, 
SUSTENTABILDADE, 
O EU, O OUTRO E O 

NÓS 

SEMANA DA 
CRIANÇA 

SEMANA DISTRITAL 
DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

SEMANA DE 
EDUCAÇÃO CV  
U  B  PARA 

A VIDA 

SEMANA DA 
INCLUSÃO 

INCLUSÃO 
ESCOLAR E A 
TECNOLOGIA 

AULA-PASSEIO 

EDUCAÇÃO, 
SUSTENTABILIDADE 

E SAÚDE 

HORTA E 
JARDIM 

ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

EDUCAÇÃO, 
SUSTENTABILIDADE 

E FAMÍLIA 

FAMÍLIA NA 
ESCOLA 

PIQUENIQUE 
NO PARQUE 

FESTA DA 
FAMÍLIA 

FESTA JUNINA 

DIA DO 
BRINCAR 

ROTINA 
ESCOLAR 

PREVENÇÃO É 
A SOLUÇÃO 

ESCOLA DE 
PAIS 

LEITURA EM 
FAMÍLIA 

MASCOTE 
RECEITA 

ENLATADA 

COZINHA EXPERIMENTAL 
E ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL 
COMPOSTAR REFLORESTAR 

SEMANA DA 
ÁGUA 

HIGIENE E 
SAÚDE 

DENGUE 

EDUCAÇÃO 
PSICOMOTORA NO 
SOLO E NA ÁGUA 

ALONGA 
BICHO 

LEITURA EM 
SALA 

CONTOS E 
CANTOS 

MOMENTO 
CULTURAL E 
HORA CÍVICA 

ACOLHIMENTO 
E INSERÇÃO 
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13.1. ACOLHIMENTO E INSERÇÃO 

 
O acolhimento da criança envolve aconchego, bem-estar, amparo, cuidado físico e emocional. Ações de acolhimento precisam prever que 
linguagens, sentimentos, emoções, aprendizagens estejam oportunizando a consolidação da liberdade, da autonomia e do protagonismo infantil. A 
qualidade do acolhimento garante o êxito da inserção da criança no contexto escolar. 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 Contribuir para o processo de desenvolvimento da 
capacidade da criança de fazer parte de um novo 
contexto; 

 Estabelecer vínculos afetivos com a criança e sua 
família, que buscam adequar a esta nova 
realidade; 

 Debate e estudo com os profissionais da 
educação, nas coordenações pedagógicas e, 
em especial, na semana pedagógica, a fim 
de se aprofundar mais sobre o tema e para 
assegurar a qualidade do acolhimento; 

 Organização dos tempos, materiais e 
ambientes, que poderão ser flexíveis 
conforme a necessidade da criança, 
considerando o olhar da família e da 
instituição; 

 Planejamento e realização de atividades 
diversificadas com a interação e participação 
das crianças, famílias e/ou responsáveis e 
profissionais da educação, considerando o 
atendimento à diversidade e o sentimentos 
das crianças e dos adultos; 

 Orientação as família quanto à postura mais 
adequada para o processo de acolhimento e 
inserção em momentos como: reuniões, 
palestras, conversas individual ou em grupo, 
conforme a demanda da instituição; 

 Registro do período de acolhimento por meio 
de fotos, coleta de depoimento das famílias, 
desenhos produzidos pelas crianças, etc; 

Equipe Gestora, 
Profissionais de 

Educação. 

Na prática 
educativa, com 

base na 
observação, ação, 

registros, 
participação e 

rotina escolar, de 
forma processual e 

contínua. 
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13.2. TRANSIÇÃO 
 
É um projeto pedagógico da Secretaria de Estado de Educação, que trata da transição dos sujeitos no espaço escolar atentando para os possíveis 
movimentos como o ingresso, as mudanças entre fases, etapas e modalidades da Educação Básica, de espaço, de trocas culturais e possíveis 
desafios que estes momentos proporcionam. Nesse sentido, é preciso sensibilidade para o acolhimento, para a inserção e para as diversas 
possibilidades de transição que ocorrem no contexto escolar. 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 Perceber a convergência necessária entre as 
etapas, tendo a educação como um direito das 
crianças, compreendendo-as como sujeitos de 
cultura e cidadãos de direitos; 

 Possibilitar momentos de visita e primeiro contato 
com a instituição educativa que receberá a criança 
da Educação Infantil no ano seguinte; 

 Envolver as famílias e/ou responsáveis no 
processo de transição entre as etapas, por se 
tratar de um momento de insegurança e dúvidas 
para muitos. 

 Análise e discussão das possíveis transições 
que nela ocorrem para se propor ações 
contínuas de encaminhamento e de 
acolhimento que contribuam para as 
aprendizagens dos estudantes. 

 Promoção das vivências e experiências, 
relacionadas à transição da Educação 
Precoce para a Educação Infantil, de forma 
processual e contínua, atentos necessidade 
e o desenvolvimento de cada criança; 

 Articulação com a Educação Classe 54 de 
Taguatinga, para as atividades relacionadas 
a transição da Educação Infantil para o 
Ensino Fundamental – Anos Iniciais. 

 Realização de atividades, vivências e 
experiências que envolvam tanto as crianças 
da Educação Precoce e Educação Infantil 
como as que encontram o Ensino 
Fundamental, envolvendo as famílias e os 
profissionais da educação. 

 
 
 

Equipe Gestora, 
Profissionais de 

Educação. 

Na prática 
educativa, com 

base na 
observação, ação, 

registros, 
participação e 

rotina escolar, de 
forma processual e 

contínua. 
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13.3. PLENARINHA 

 
A Plenarinha é um projeto pedagógico da Secretaria de Estado de Educação, que visa legitimar o protagonismo infantil nas Unidades Escolares 
Públicas e Instituições Educacionais Parceiras do Distrito Federal que ofertam Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental e está em sua 
oitava edição. O tema proposto para o ano de 2020 é “Musicalização na Educação Infantil”, que alinhado ao Currículo e demais documentos legais, 
direcionam, norteiam e subsidiam o trabalho educativo no ano letivo.  

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 Criar oportunidades para que professores e crianças 
ampliem seu repertório de brincadeiras, histórias e 
músicas e demais atividades, interações e 
vivências, para desenvolver a sensibilidade, a 
criatividade, a ludicidade e a liberdade de expressão 
nas diversas manifestações culturais e artísticas. 

 Conhecer os instrumentos musicais e os diferentes 
sons que eles produzem; 

 Ampliar a percepção auditiva por meio de sons 
distintos; 

 Utilizar a música enquanto instrumento de ensino e 
aprendizagem; 

 Explorar os sons feitos pelo corpo humano: 
assobiar, bater palmas, bater os pés, barulhos feitos 
com a boca, etc.; 

 Estimular o desenvolvimento e expressão corporal 
por meio da dança e capacidade de imitação de 
sons; 

 Estimular a interação social por meio da música; 
 Estimular o desenvolvimento e expressão corporal 

por meio da dança e capacidade de imitação de 
sons. 
 

 Apresentação do Guia da Plenarinha na 
coordenação pedagógica e articulação com 
a Proposta Pedagógica. 

 Consolidação da música na rotina diária, 
como instrumento de auxiliar e 
potencializar, o desenvolvimento infantil e 
melhorar a memória, a criatividade, a 
consciência corporal, a concentração e a 
motricidade. 

 Realização de atividades pedagógicas e 
brincadeiras com temas musicais e rodas 
de músicas com canções tradicionais; 

 Confecção de instrumentos sonoros, 
usando garrafa pet, latas, tubos, caixas, 
sementes, etc.; 

 Apresentações musicais e teatrais.  

 Realização da Plenária local com a mostra 
de instrumentos sonoros confeccionados; 

 Participação nas Plenárias Regional e 
Distrital de mostra dos trabalhos. 

Equipe Gestora, 
Profissionais de 

Educação. 

Na prática 
educativa, com 

base na 
observação, ação, 

registros, 
participação e 

rotina escolar, de 
forma processual e 

contínua. 
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13.4. MOMENTO CULTURAL E HORA CÍVICA 
 

A escola deve ser um ambiente feliz, prazeroso e saudável, para a formação de cidadãos e da cidadania, oportunizando a comunidade escolar, 
momentos específicos de construção de hábitos e comportamentos, bem como expressar-se de diferentes formas, despertando habilidades, idéias, 
sentimentos, atitudes que visam resgatar valores como o amor, a solidariedade, o diálogo, a cooperação, a justiça e respeito às diferenças.  

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 Promover a socialização e integração entre 
criança/criança e criança/adulto; 

 Contribuir na formação do caráter e valores da 
criança. 

 Favorecer atitudes de cooperação, participação, 
solidariedade, responsabilidade e companheirismo, 
elementos fundamentais no desenvolvimento da 
cidadania e construção de um mundo melhor. 

 Incentivar o amor e o respeito pela Pátria e 
Símbolos Nacionais; 

 Incentivar o hábito de conhecer e cantar hinos 
cívicos; 

 Conhecer e aprender o Hino Nacional Brasileiro; 

 Incentivar a participação de dos estudantes nos 
momentos de apresentações individuais e coletivas; 

 Desenvolver a expressão verbal e corporal, 
exercitar a capacidade de memorização e agilidade 
mental; 

 Desenvolver a autoexpressão por meio da arte 
cênica, favorecendo a atenção, observação, 
imaginação, fantasia e a criatividade; 

 Trabalhar a criatividade e imaginação; 

 Aproximar a criança à poesia e trabalhar suas 
emoções.  

 Integração das crianças, famílias e 
profissionais de educação no ambiente 
escolar; 

 Apreciação do Hino Nacional na presença 
das bandeiras, semanal, às sextas-feiras, 
na hora cívica; 

 Apreciação de músicas peças teatrais, 

dramatizações de histórias e canções, 

cantigas de roda, fantoches, etc., 

selecionadas de acordo com o 

planejamento educativo, semanal, às 

quintas-feiras, no momento cultural; 

 Apresentação de oferecimento de um 
momento espontâneo para que a criança 
realize uma oração; 

 Exploração de datas, festejos, eventos 
comemorativos no calendário da Educação 
Infantil. 

 

Equipe Gestora, 
Profissionais de 

Educação. 

Na prática 
educativa, com 

base na 
observação, ação, 

registros, 
participação e 

rotina escolar, de 
forma processual e 

contínua. 
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13.5. JARDIM ENCANTADO: CONTOS E CANTOS 
 
O Jardim Encantado: Contos e Cantos é uma ferramenta integradora e facilitadora da aprendizagem e desenvolvimento integral dos estudantes, a 
partir do momento em que oportuniza interação entre eles e o conhecimento do mundo, abrindo espaço para a emoção, o prazer e o ato reflexivo. 
A literatura infantil e as narrações provocam em quem as ouve maior capacidade para elaborar, organizar e expressar com clareza seus 
sentimentos e conhecimentos. 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 Promover a interação e a socialização; 

 Incentivar a imaginação e a criatividade; 

 Desenvolver emoções e sentimentos de forma 

prazerosa e significativa; 

 Propiciar momentos de prazer com as narrativas e 

canções; 

 Despertar e desenvolver a capacidade ouvir e de 

se expressar; 

 Estimular a oralidade; 

 Estimular a expressão corporal; 

 Ampliar o vocabulário; 

 Aproximar a cria do universo letrado; 

 Despertar a expressão das emoções através de 
registros como desenhos, pinturas e colagens. 

 
 
 
 
 
 

 Adequação de espaço para sala de leitura, 

com visitação periódica dos estudantes, para 

atividades alinhadas aos projetos da 

instituição; 

 Planejamento e seleção do livro e dos 
materiais para auxiliar a narração e estudo 
desta leitura antes de apresentá-la. 

 Realização de roda de contação de histórias 
para toda instituição educativa, semanal, no 
pátio, com duração de 30 minutos; 

 Utilização de um ou duas músicas infantis 
para iniciar o momento de roda de contação 
de histórias e despertar a escuta e a 
expressão corporal; 

 Dramatização da história utilizando livros 
paradidáticos, fantoches, máscaras, 
fantasias e objetos diversos para enriquecer 
a narração das histórias, propícios ao ato de 
contar histórias; 

 Rodas de conversa para compreensão, 
interpretação e registro individual ou coletivo 
da história. 

 

Equipe Gestora, 
Coordenação, 

Professor 
Regentes, 

Professor de Apoio 
da Sala de Leitura. 
 

Na prática 
educativa, com 

base na 
observação, ação, 

registros, 
participação e 

rotina escolar, de 
forma processual e 

contínua. 
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13.6. A MAGIA DA LITERATURA INFANTIL 

 
As histórias infantis, os contos e as fábulas são recursos próprios para se trabalhar à sensibilização das crianças e despertar o interesse e o gosto 
pela leitura, possibilitando assim o aprendizado da leitura visual através das imagens e desenvolvendo o letramento. Ao ler para os pequenos, o 
professor ensina o poder das palavras para transportar-nos a outros mundos, em locais e tempos distantes, reais ou imaginários. A literatura nos 
permite nomear e compartilhar sonhos, emoções, ideias. 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 Proporcionar momentos de prazer através da 
leitura; 

 Propiciar às crianças obras de literatura infantil, 
permitindo-lhes penetrar em seu universo mágico 
do imaginário; 

 Estimular a curiosidade, a criatividade e a 
imaginação; 

 Desenvolver a linguagem oral e capacidade de 
silenciar e ouvir; 

 Ampliar o vocabulário; 

 Organizar as ideias e pensamentos.  

 Planejamento e seleção do livro; 

 Conversa informal na rodinha, troca de 
ideias e análise de conhecimentos prévios; 

 Apresentação da obra literária e manuseio 
do livro; 

 Contação de história, na sala de aula ou em 
ambiente selecionado, alinhando a temática 
do trabalho pedagógico. 

 Exploração dos personagens e 
dramatização; 

 Registro individual e/ou coletivo através de 
desenhos, pinturas e etc; 

 Montagem de livro contendo as histórias 
trabalhadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe Gestora, 
Profissionais de 

Educação. 

Na prática 
educativa, com 

base na 
observação, ação, 

registros, 
participação e 

rotina escolar, de 
forma processual e 

contínua. 
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13.7. JARDIM ENCANTADO: ALONGA BICHO 
 
O projeto tem como foco a motricidade da criança, buscando a harmonia entre as necessidades individuais e do grupo, por meio de atividades 
lúdicas e alongamento, desenvolvendo a consciência corporal, de espaço e tempo, procurando possibilitar às crianças uma melhor conscientização 
do corpo e seus movimentos através da imitação dos movimentos dos animais no meio ambiente de forma diversificada, lúdica e contextualizada. 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 Despertar e desenvolver a concentração e o 
equilíbrio durante as posturas de alongamento; 

 Possibilitar a criança técnicas de relaxamento e 
respiração em prevenção ao estresse, a tensão, a 
ansiedade, o nervosismo, para a promoção da 
paz, equilíbrio e harmonia; 

 Expressar sentimentos e pensamentos; 

 Despertar e desenvolver a consciência corporal; 

 Desenvolver a coordenação motora; 

 Incentivar bons hábitos; 

 Despertar a criatividade, a imaginação a 
curiosidade e a capacidade de expressão; 

 Despertar a arte da convivência com os outros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realização de práticas de expressão 

corporal, alongamento, relaxamento, 

consciência corporal, movimentos que 

lembram animais, semanal, em ambientes 

amplos e ao ar livre; 

 Realização de práticas de diferentes 
aspectos de movimentos e sons das 
crianças, a partir dos animais que nos 
possibilitam atuar nos diferentes planos: ar, 
terra e água, e das mais variadas formas – 
correndo, rastejando, pulando, trepando, 
sozinho, por exemplo. 

 Registro individual e/ou coletivo através de 

desenhos, pinturas e etc. 

Equipe Gestora, 
Profissionais de 

Educação. 

Na prática 
educativa, com 

base na 
observação, ação, 

registros, 
participação e 

rotina escolar, de 
forma processual e 

contínua. 
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13.8. EDUCAÇÃO PSICOMOTORA NO SOLO E NA ÁGUA 
 

A Educação Física na Educação Infantil promove de forma muito prazerosa através de jogos, brincadeiras e esportes, o desenvolvimento integral 
infantil em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Assim, o presente projeto busca a inserção da Educação Física e da estimulação 
psicomotora em solo e água no espaço pedagógico da Educação Infantil, tendo como foco a motricidade, a ludicidade e os princípios da Educação 
Física para esta faixa etária.  

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 Possibilitar o desenvolvimento integral da criança 
em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 
social, por meio das habilidades psicomotoras 
favorecendo a interação consigo, com o outro e 
com o ambiente; 

 Dar sequência ao atendimento de Educação Física 
às crianças da Educação Precoce que for 
encaminhada para a integração na pré-escola do 
ensino regular; 

 Impulsionar o desenvolvimento das habilidades 
psicomotoras: esquema corporal, motricidade 
ampla, motricidade fina, percepção espacial, 
percepção temporal; 

 Promover situações significativas de experiências 
sensoriais, expressivas e corporais que 
possibilitem movimentação ampla às crianças; 

 Criar desafios corporais adequados às 
competências motoras das crianças, em atenção a 
suas especificidades e limitações, de modo que 
possam realizá-los com independência e ampliar 
suas competências motoras/orientação espacial. 
 
 

 A atuação pedagógica do professor de 
Educação Física, integrada à prática 
pedagógica do professor de Atividades, se 
dará pelo planejamento conjunto e 
participação efetiva nos espaços de 
coordenação pedagógica; 

 -As atividades pedagógicas de Educação 
Física serão desenvolvidas no pátio escolar, 
na sala de aula, na piscina escolar e na área 
verde escolar; 

Equipe Gestora, 
Professor de 

Educação Física 
autorizado pela 

SEEDF para atuar 
na Educação 

Infantil 

Na prática 
educativa, com 

base na 
observação, ação, 

registros, 
participação e 

rotina escolar, de 
forma processual e 

contínua. 
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13.9. AULA-PASSEIO 
 
As saídas pedagógicas geram bastante expectativa nos estudantes e os estimula a observação, seleção, comparação, análise e expressão, além 
de desenvolver importantes habilidades sociais, como responsabilidade, autonomia, respeito, cooperação, solidariedade e tolerância, 
companheirismo, fraternidade, justiça, sustentabilidade, que constituem alicerces da vida em sociedade. 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 Favorecer o diálogo interdisciplinar;  

 Organizar situações pedagógicas que 
relacionadas aos conteúdos curriculares 
promovam o desenvolvimento de valores éticos e 
estéticos, proporcionem atitudes que favoreçam o 
respeito ao próximo, a solidificação de amizades, a 
noção identidade e pertencimento ao grupo e ao 
espaço social;  

 Favorecer experiências de autonomia e de 
elaboração conjunta de regras;  

 Desenvolver atitudes de valorização e respeito à 
propriedade comum e alheia; 

 Desenvolver a habilidade de ouvir com atenção, 
acatar ordem superior e explorar variadas fontes 
de informações;  

 Estimular o respeito à diversidade cultural e 
natural;  

 Ampliar e enriquecer outras formas de linguagem, 
outras formas de pensar e atuar;  

  Expandir o acervo cultural dos estudantes. 
 
 
 
 

 Levantamento de locais para as saídas 
pedagógicas 

 Planejamento das atividades;  

 Organização, discussão e construção de 
regras em sala; 

 Execução da saída pedagógica; 

 Desdobramentos pedagógicos;  

 Registros individuais e/ou coletivos e 
avaliação. 

Equipe Gestora, 
Profissionais de 

Educação. 

Na prática 
educativa, com 

base na 
observação, ação, 

registros, 
participação e 

rotina escolar, de 
forma processual e 

contínua. 
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13.10. LINGUAGEM DIGITAL E INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 
A informática educativa é o uso dos recursos computacionais e tecnológicos na educação, como recurso pedagógico. O processo de ensino-
aprendizagem interativo baseado no computador/ internet implica identificar a prática docente às diversas modalidades de educação, a integração 
crescente à prática educativa dos mais modernos recursos multimídia existentes no mercado e a possibilidade de que as novas gerações possam 
acompanhar criticamente uma época de rápidas mudanças. 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 Inserir as tecnologias da informação e 
comunicação, com a criação de um espaço com 
computadores conectados à internet para 
atendimento aos estudantes; 

 Explorar a criatividade, a iniciativa e a 
interatividade, propiciando ao estudantes a 
postura ativa diante da máquina e do sistema; 

 Despertar a curiosidade e incentivar o trabalho 
cooperativo e interdisciplinar; 

 Estimular à reflexão, o raciocínio, a compreensão 
de conceitos; 

 Encorajar o alcance dos objetivos propostos, 
evitando-se as tentativas irrefletidas sobre o 
processo e levando-se em consideração a 
dimensão tempo; 

 Provocar mudanças desejáveis no processo 
ensino/aprendizagem; 

 Propiciar a construção do conhecimento; 

 Contemplar aspectos de linguagem (faixa etária, 
gênero, ambiente...); 

 Considerar aspectos socioculturais, éticos, 
pedagógicos etc.; 

 Estimular o estudantes a propor e resolver 
problemas. 

 Adequação de espaço para sala de 
informática como computadores conectados 
à internet; 

 Instalação de jogos e aplicativos nos 
computadores que favoreçam ao estudante, 
usar e interagir com esses recursos 
tecnológicos, visando o desenvolvimento da 
autonomia, raciocínio e pensamento crítico; 

 Visitação à sala de informática da escola 
uma vez por semana; 

 Utilização de softwares educativos 
adequados à faixa etária alinhado aos 
projetos da escola e/ou aos diferentes 
campos de experiências da Base Nacional 
Comum Curricular. 

 Utilização de outros recursos tecnológicos 
como: máquinas digitais e tablets. 

 Elaboração de um livro com os trabalhos 
(impressos) das crianças, por turma, 
mediado pelos professores. 

 Exposição do livro e fotos das aulas na sala 
de informática. 

Equipe Gestora, 
Professor Regente, 
Professor de Apoio 
e Suporte da Sala 

de Informática. 

Na prática 
educativa, com 

base na 
observação, ação, 

registros, 
participação e 

rotina escolar, de 
forma processual e 

contínua. 
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13.11. SEMANA DISTRITAL DE CONSCIENTIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 
A Lei Nº 5.714, de 22 de setembro de 2016 institui e inclui no Calendário Anual da Rede de Ensino do Distrito Federal a Semana Distrital de 
Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos estudantes com Necessidades Educacionais Especiais, com foco no respeito à 
diversidade e inclusão escolar. 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 Mobilizar a comunidade escolar para a reflexão 
de temas relevantes para a vida em sociedade 
impactando positivamente a vida do indivíduo em 
desenvolvimento; 

 Criar oportunidades para a formação do cidadão 
capaz de atuar em sociedade com base nos 
valores de respeito, dialogo, solidariedade 
sustentabilidade e justiça. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planejamento, discussão, estudo com os 
profissionais de educação em coordenação 
pedagógica; 

  Realização de atividades diversificadas 
(palestras, oficinas, seminários, gincanas, 
circuitos, etc.) com a participação das 
crianças, famílias e/ou responsáveis, 
profissionais de educação e comunidade 
local. 

 Realização de ações pedagógicas como 
intercâmbio com escolas afins para formação 
e troca de experiências, que promovam uma 
prática inclusiva no cotidiano, com respeito 
às diferenças e que traduzam o respeito a 
todo tipo de diversidade. 

Equipe Gestora, 
Profissionais de 

Educação. 

Na prática 
educativa, com 

base na 
observação, ação, 

registros, 
participação e 

rotina escolar, de 
forma processual e 

contínua. 
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13.12. SEMANA DA EDUCAÇÃO PARA A VIDA 
 

A Semana de Educação para a Vida foi instituída e incluída no Calendário Anual da Rede de Ensino do Distrito Federal, pela Lei Federal Nº 
11.099/2009 e tem por objetivo colocar em evidência a reflexão sobre valores necessários à vida em sociedade e ao exercício da cidadania, tendo 
como aporte o respeito e valorização das diferenças culturais, étnicas, de gêneros, deficiências, entre outras, alinhado aos eixos transversais do 
Currículo em Movimento: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos; e Educação para a 

Sustentabilidade. 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 Mobilizar a comunidade escolar para a reflexão 
de temas relevantes para a vida em sociedade 
impactando positivamente a vida do indivíduo em 
desenvolvimento; 

 Criar oportunidades para a formação do cidadão 
capaz de atuar em sociedade com base nos 
valores de respeito, dialogo, solidariedade 
sustentabilidade e justiça. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planejamento, discussão, estudo com os 
profissionais de educação em coordenação 
pedagógica; 

  Realização de atividades diversificadas 
(palestras, oficinas, seminários, gincanas, 
circuitos, etc.) com a participação das 
crianças, famílias e/ou responsáveis, 
profissionais de educação e comunidade 
local. 

Equipe Gestora, 
Profissionais de 

Educação. 

Na prática 
educativa, com 

base na 
observação, ação, 

registros, 
participação e 

rotina escolar, de 
forma processual e 

contínua. 
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13.13. SEMANA DISTRITAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

A Semana Distrital da Educação Infantil foi instituída e incluída no Calendário Anual da Rede de Ensino do Distrito Federal, pela Lei Distrital Nº 
4.681, de 24 de novembro de 2011, que estabeleceu também o Dia Distrital da Educação Infantil, a ser comemorando no dia 25 de agosto de cada 
ano. A escolha desta data é uma homenagem ao nascimento da fundadora da Pastoral da Criança, a médica Zilda Arns. 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 Promover a reflexão acerca da necessidade de 

garantir às crianças seus direitos à educação, ao 

afeto, ao cuidado, à proteção e à brincadeira; 

 Criar oportunidade para a formação do cidadão 

capaz de atuar em sociedade com base nos 

valores de respeito, sustentabilidade e 

cooperação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Discussão e planejamento com os 
profissionais de educação em coordenação 
pedagógica, quanto as ações a serem 
desenvolvidas; 

 Realização de atividades pedagógicas 
diversificadas (palestras, oficinas, 
seminários, gincanas, brincadeiras, contação 
de histórias, pintura, desenhos, circuitos, 
corpos e movimento, etc.) com a 
participação das crianças, famílias e/ou 
responsáveis, profissionais de educação e 
comunidade local. 

 

Equipe Gestora, 
Profissionais de 

Educação. 

Na prática 
educativa, com 

base na 
observação, ação, 

registros, 
participação e 

rotina escolar, de 
forma processual e 

contínua. 
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13.14. SEMANA DA CRIANÇA 
 
Semana da Criança é alegria na Educação Infantil, onde os pequenos vivenciam uma programação especial. Tem brinquedo inflável, dia da 
fantasia, gincana e circuito, outras atividades e muita descontração. Também é um momento para promover a conscientização quanto aos direitos e 
deveres da criança, onde discutimos alguns importantes temas transversais, como a construção da identidade, a passagem do tempo, as fases da 
vida, entre outros. 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSORES 
RESPONSÁVEIS 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 Promover a conscientização quanto aos direitos 
e deveres das crianças; 

 Trabalhar a linguagem oral e escrita; 
 Desenvolver raciocínio lógico. 
 Entender o conceito de infância e introduzir ou 

aprofundar as noções de idade (fases do 
desenvolvimento humano), envelhecimento e 
passagem do tempo. 

 Desenvolver a capacidade interativa, a 
criatividade e a abstração. 

 Contribuir para o desenvolvimento da 
autoimagem e autoestima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Discussão e planejamento com os 
profissionais de educação em coordenação 
pedagógica, quanto as ações a serem 
desenvolvidas; 

  Realização de atividades pedagógicas 
diversificadas (oficinas, gincanas, 
brincadeiras, contação de histórias, pintura, 
desenhos, circuitos, colagem, etc.) com a 
participação das crianças, famílias e/ou 
responsáveis, profissionais de educação e 
comunidade local. 

 Confecção de brinquedos com material 
reciclável. Peça para que usem de toda 
criatividade e imaginação e inventem novos 
brinquedos; 

 Realização de um dia festivo com 
programação especial e inúmeras atividades, 
brincadeiras e brinquedos. 

Equipe Gestora, 
Profissionais de 

Educação. 

Na prática 
educativa, com 

base na 
observação, ação, 

registros, 
participação e 

rotina escolar, de 
forma processual e 

contínua. 
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13.15. HORTA E JARDIM 
 
A horta e o jardim na instituição é um importante instrumento multidisciplinar, que contribui para mudanças nos hábitos alimentares e na 
aprendizagem sobre os sistemas ecológicos -, a natureza como laboratório. 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 Revitalizar a horta e jardim da escola; 
 Trabalhar conceitos de educação ambiental; 
 Estimular a adoção de bons hábitos alimentares; 
 Produzir insumos que podem complementar a 

alimentação escolar; 
 Valorizar o trabalho em equipe; 
 Conscientizar a respeito da importância dos 

alimentos orgânicos; 

 Oportunizar o aprender a cultivar plantas utilizadas 
como alimento; 

 Conscientizar da necessidade e da importância de 
semear, plantar, cuidar, irrigar, manejar e colher os 
alimentos produzidos; 

 Enriquecer a qualidade nutricional da alimentação 
escolar; 

 Criar, na escola, uma área verde produtiva, no 
qual todos sejam responsáveis; 

 Contribuir para a formação de cidadãos 

conscientes. 

 Revitalização do local e demarcação do 
espaço; 

 Preparo dos canteiros e do solo; 

 Seleção de temperos, ervas, hortaliças e 
legumes, com os professores para cada 
turma; 

 Adoção de técnicas de plantio e manejo da 
horta (irrigação, retirada de plantas 
invasoras, observação do aparecimento de 
pragas, afofarem e completarem nível de 
terra); 

 A colheita será de acordo com o período de 
maturação das hortaliças. Realizando a 
higienização com auxílio dos profissionais de 
cocção de alimentos e pós sendo servido 
aos estudantes, reforçando a alimentação 
escolar e proporcionando maior variedade e 
qualidade de alimentos; 

 Os processos de implantação serão 
acompanhados, oferecendo aos estudantes, 
uma interação com o meio ambiente, 
mostrando a importância do cuidado com as 
plantas, os animais e a natureza para o 
futuro do planeta, alimentação e a saúde.  

Equipe Gestora, 
Profissionais de 

Educação. 

Na prática 
educativa, com 

base na 
observação, ação, 

registros, 
participação e 

rotina escolar, de 
forma processual e 

contínua. 
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13.16. SEMANA DA CONSCIENTIZAÇÃO DO USO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA 
 
A temática da água é de fundamental relevância para o desenvolvimento sustentável, dessa forma foi instituída a Lei Distrital nº 5.243/2013 que 
incorporou no Calendário Anual da Rede de Ensino do Distrito Federal, a Semana de Conscientização do Uso Sustentável com o objetivo mobilizar 
a escola e a comunidade escolar para a gestão sustentável da água e conscientização quanto ao uso, na promoção da saúde, prevenção e agravos 
relacionados à Dengue, Chikungunya e ao Zika vírus.  

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 Identificar os muitos diferentes usos da água no 
nosso cotidiano; 

 Conscientizar quanto ao uso sustentável e 
inteligente da água e outros recursos naturais 
finitos. 

 Compreender os estados físicos da água; 
 Perceber o papel do ser humano nas soluções e 

problemas relacionados a água; 
 Desenvolver a imaginação, a capacidade de 

abstração e interpretação; 
 Aumentar o vocabulário e as formas de se 

compreender a realidade; 
 Trabalhar a linguagem oral e escrita; 
 Ressaltar a importância da água para nossa 

sobrevivência e os benefícios para a saúde 
quando consumimos água. 

 Discussão e planejamento com os 
profissionais de educação em coordenação 
pedagógica, quanto as ações a serem 
desenvolvidas; 

 Discussão sobre a importância da água, 
coletando dos próprios estudantes quais são 
seus conhecimentos anteriores sobre o 
tema. 

 Realização de atividades diversas (contação 
de histórias, mural, ouvir e cantar músicas, 
jogos e brincadeiras dirigidas, recortes e 
colagem, desenhos e etc); 

 Realização de uma experiência sobre os 
estados da água: líquido, sólido e gasoso; 

 Observação do clima diariamente, coleta de 
dados/informações e desenvolver atividades 
sobre a chuva, como a criação e confecção 
de um livro com o ciclo da chuva; 

 Dentre outras atividades educativas. 
 
 
 
 
 

Equipe Gestora, 
Profissionais de 

Educação. 

Na prática 
educativa, com 

base na 
observação, ação, 

registros, 
participação e 

rotina escolar, de 
forma processual e 

contínua. 

https://escolaeducacao.com.br/plano-de-aula-sobre-a-agua-educacao-infantil/
https://escolaeducacao.com.br/plano-de-aula-sobre-a-agua-educacao-infantil/
https://escolaeducacao.com.br/ciclo-da-agua/
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13.17. DENGUE 

 
Na Educação Infantil é importante oferecer à criança a oportunidade de construir, de forma ativa, conhecimento de tudo que a cerca, principalmente 
do ambiente onde vive, a fim de desenvolver habilidades que lhe permitam organizar mentalmente as informações recebidas. É uma fase de 
interação e troca de ideias que socializam os saberes, tornando a aprendizagem significativa. Assim sendo, desenvolver um projeto sobre a dengue 
é uma prática social real que, além de conscientizar acerca do problema, amplia o conhecimento de mundo desenvolvendo habilidades e 
capacidades de ordens: física, cognitiva, afetiva, estética, ética e de relações interpessoais. 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 Oportunizar vivências significativas, integrando as 

áreas do conhecimento, realizando trabalho 

sistemático de conscientização e prevenção à 

dengue. 

 Oportunizar aos estudantes que se expressem 

contando suas experiências, relatando seus 

conhecimentos a respeito. 

 Integrar as famílias e/ou responsáveis no projeto, 

pedindo que ajudem pesquisando materiais 

interessantes para enriquecer o trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sondagem dos conhecimentos prévios dos 
estudantes sobre o tema em questão, 
através de conversa informal, com todos 
sentados “na rodinha”; 

 Contação de histórias, rodas de conversas e 
brincadeiras sobre o tema; 

 Representação através de desenhos e 
brincadeiras de noções de prevenção a 
dengue; 

 Criação de dobraduras e máscaras do 
mosquito, desenhos, pinturas e modelagens 
relacionadas ao tema; 

 Desafio os estudantes a serem 
multiplicadores dos conhecimentos ajudando 
a conscientizar outros estudantes, sua 
família e os moradores da comunidade, além 
de prevenir cuidando das plantas e 
examinando os terrenos. 

 Dentre outras atividades educativas. 

Equipe Gestora, 
Profissionais de 

Educação. 

Na prática 
educativa, com 

base na 
observação, ação, 

registros, 
participação e 

rotina escolar, de 
forma processual e 

contínua. 
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13.18. HIGIENE E SAÚDE 
 
O projeto Higiene e Saúde visa garantir uma aprendizagem efetiva e transformadora de atitudes e hábitos de vida. Ao educar para a saúde e para a 
higiene, de forma contextualizada e sistemática, toda a comunidade escolar contribui de forma decisiva na formação de cidadãos capazes de atuar 
em favor da melhoria dos níveis de saúde pessoal e coletivo. 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 Conduzir os estudantes à percepção acerca da  
importância dos hábitos de higiene, levando-os a 
incorporá-los em seu cotidiano 

 Fornecer aos estudantes informações relevantes 
acerca da importância da higiene pessoal tanto 
para a saúde quanto para a convivência em 
sociedade, incentivando-os a adotarem tais 
medidas em seu cotidiano, no combate ás 
doenças causadas pela falta de higiene pessoal. 

 

 Contação da história: “Banho é bom”-
Hélio Ziskind, para todas as turmas no 
pátio. 

Em Sala de Aula: 

 A Orientadora Educacional passará junto 
com o bonequinho do Ratinho de sala 
em sala para mostrar o “kit higiene”; 

 Utilização de músicas sobre os temas 
abordados e explorar os temas: 
Higiene corporal-Banho é Bom 
Piolho-“Rock do piolho” de Solange Sá 

 História: A cobra Banguela/contação e 
fazer desenho 

 Vídeo: Saúde bucal, Exploração do 
tema. 

 Informativo para os pais: PIOLHO 

 Passar o episódio do Cocoricó: “Coça, 
coça que coça”-tema piolho. 

 Registro individual e coletivo. 

Temas Abordados: Cuidados básicos de higiene 
(unhas, cabelos, orelhas, pés); Banho (corpo); 
Doenças relacionadas à falta de higiene; 
Higiene bucal, dentre outros. 

Equipe Gestora, 
Profissionais de 

Educação, 
Orientação 

Educacional. 

Na prática 
educativa, com 

base na 
observação, ação, 

registros, 
participação e 

rotina escolar, de 
forma processual e 

contínua. 
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13.19. COMPOSTAR: UMA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
O projeto Compostar nasceu da iniciativa de reaproveitar o lixo orgânico produzido na Educação Infantil após o momento do lanche e nas aulas de 
Cozinha Experimental. Então, foi implementado na escola uma lixeira especial, utilizada para a coleta deste material. Todos os dias, após o lanche, 
os estudantes levam as cascas e restos de suas frutas ao cesto que, após, é recolhido e levado ao local da compostagem. A fim de ampliar o 
envolvimento dos estudantes com o projeto e a conscientização em relação ao ambiente, também são realizadas atividades de plantio e exploração 
dos alimentos plantados, com a utilização do adubo produzido. 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 Reconhecer a relevância da Coleta Seletiva como 
meio de conservação e valorização do Meio 
Ambiente; 

• Reconhecer a importância do pensamento 
sustentável para melhor qualidade de vida em 
sociedade; 

• Identificar os materiais que podem ser reciclados, 
que poderão, assim, evitar mais poluição no 
planeta; 

 Destinar de modo ambientalmente correto os 

resíduos sólidos gerados nas atividades 

relacionadas á alimentação escolar; 

 Produzir composto orgânico de quantidade  para 

uso no Projeto Horta & Jardim; 

 Contribuir para a formação de consciências, 

ações, atitudes e capacidades que estimulem 

práticas sustentáveis; 

 Melhorar a qualidade de vida da comunidade 

escolar, destinando corretamente os resíduos 

orgânicos e evitando problemas decorrentes da 

má gestão de resíduos. 

 

 Estabelecer parceria com empresa de 

Gestão de Resíduos para formação dos 

profissionais e conhecimento da metodologia 

para implantar o projeto; 

 Definição do espaço adequado para o 

recebimento de resíduos e a realização da 

compostagem natural; 

 Identificação das lixeiras em lixo orgânico 

como material para compostagem e seleção 

do lixo seco para reutilização; 

 Contação de história sobre a temática 

 Discussão sobre preservação ambiental, lixo 
escolar e coleta seletiva; 

 Conscientização os estudantes, famílias e/ou 
responsáveis e profissionais da importância 
da separação, do reaproveitamento do lixo 
orgânico como adubo e seleção do lixo seco 
para reutilizá-lo. 

 
 

 

Equipe Gestora, 
Profissionais de 

Educação. 

Na prática 
educativa, com 

base na 
observação, ação, 

registros, 
participação e 

rotina escolar, de 
forma processual e 

contínua. 
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13.20. COZINHA EXPERIMENTAL E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 

O projeto Cozinha Experimental e Alimentação Saudável surgiu como complemento do projeto Horta e Jardim, onde juntos buscam sensibilizar os 
pequenos e profissionais da instituição sobre a importância da alimentação saudável para a vida. 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 Incentivar aos bons hábitos alimentares;  

 Identificar as preferências alimentares dos 
estudantes; 

 Conscientizar os estudantes sobre a importância 
e os motivos pelos quais nos alimentamos; 

 Identificar cores, textura e os diferentes sabores 
dos alimentos; 

 Identificar as frutas, legumes, raízes e a 
importância destes para a saúde; 

 Criar e confeccionar sucos e receitas saudáveis 
na cozinha experimental; 

 Colher verduras da horta, mostrar os cuidados 
que devemos ter com os alimentos; 

 Fazer degustação dos legumes e verduras 
colhidos na horta; 

 
 
 
 

 Oficinas culinárias: sucos saudáveis, 
saladas de frutas, cupcakes, saladas com 
verduras, sopa de legumes, vitamina com 
furtas, etc. 

 Desenhos da atividade feita na cozinha 
(receita); 

 Trabalho com rótulos das embalagens de 
alimentos (cartazes exposição); 

 Trabalho sobre origem dos alimentos 
(animal, vegetal e mineral); 

 Roda de conversa informal sobre alimentos 
não saudáveis que devem ser consumidos 
com moderação; 

 Confecção de mural com esses alimentos. 

 Confecção de brinquedos com embalagens; 

 Trabalho sobre higiene pessoal para ter boa 
saúde e sobre a importância da adoção de 
hábitos de higiene; 

 Teatros com dramatizações de músicas, 
fantoches, música e etc. sobre o tema; 

 Fazer experiências com frutas, legumes e 
verduras, explorando sabores, cheiros, 
cores, etc; 

 Fazer piqueniques; 

 Elaborar livro de receitas confeccionadas. 

Equipe Gestora, 
Profissionais de 

Educação. 

Na prática 
educativa, com 

base na 
observação, ação, 

registros, 
participação e 

rotina escolar, de 
forma processual e 

contínua. 
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13.21. ALIMENTAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL – MAIS DO QUE CUIDAR: EDUCAR, BRINCAR E INTERAGIR 
 
Alimentação na Educação Infantil – Mais do que Cuidar: Educar, Brincar e Interagir é um projeto pedagógico da Secretaria de Estado de Educação, 
iniciado em no ano de 2017, que consiste em uma orientação pedagógica para ressignificação do momento da alimentação escolar, provocando 
reflexões acerca da prática do autosservimento com o intuito de proporcionar a autonomia das crianças em seus hábitos alimentares, bem como 
promover em toda a equipe de profissionais da instituição educativa, maior conscientização e envolvimento sobre os aspectos sociais, culturais, 
nutricionais, sustentáveis e pedagógicos que o momento da refeição propicia e assegurar um contexto acolhedor e sensível às praticas sociais que 
permeiam as experiências das crianças, unindo as áreas afins na efetivação desse projeto. 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 Adquirir utensílios de melhor qualidade, 
durabilidade e maior segurança higiênico-sanitária;  

 Reforçar o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE); 

 Incentivar o auto-servimento pelas crianças, na 
promoção da autonomia; 

 Valorizar o momento de alimentação; 

 Promover hábitos alimentares saudáveis; 

 Incentivar a experimentação de alimentos 
desconhecidos e as escolhas de forma 
conscientes; 

 Conscientizar o desperdício; 

 Promover a integração e a convivência. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Incentivo ao auto-servimento das refeições e 
a promoção de hábitos alimentares 
saudáveis; 

 Revitalização dos espaços da cozinha, 
depósito de gêneros e refeitório com 
recursos provenientes de emenda 
parlamentar. 

 Elaboração e implantação de cronograma 
para a utilização do refeitório. 

 Roda de conversas sobre alimentação 
saudável e hábitos alimentares; 

 Convidar um nutricionista para fazer palestra 
sobre alimentação saudável para os pais. 

 

Equipe Gestora, 
Profissionais de 

Educação. 

Na prática 
educativa, com 

base na 
observação, ação, 

registros, 
participação e 

rotina escolar, de 
forma processual e 

contínua. 
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13.22. RECEITA ENLATADA 

 
Este projeto visa promover a aproximação entre a família e a escola, com realização da atividade com a criança, para que a participação das 
famílias na vida escolar das crianças e nas relações com os profissionais se torne mais ativa, tanto no exercício dos direitos quanto no cumprimento 
das responsabilidades.  

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 Promover a aproximação entre família e escola; 

 Incentivar participação da criança no preparo dos 
alimentos, conscientizando sobre os cuidados e 
prevenção de acidentes na cozinha; 

 Desenvolver a oralidade através do relato da 
experiência vivenciada pela criança no preparo da 
receita; 

 Estimular a possibilidade de criar e recriar por 
meio da atividade artística; 

 Desenvolver noções de responsabilidade e 
cuidado; 

 Incentivar bons hábitos alimentares; 

 Conscientizar as crianças sobre a importância de 
uma boa alimentação; 

 Identificar diferentes sabores nos alimentos. 
 
 
 

 Cada turma receberá uma sacola com uma 
lata rotulada “Receitas Enlatadas”, contendo: 
ficha com instruções e um caderninho para 
ser preenchida com a receita predileta da 
família. Ainda, a ficha contém um espaço 
para a criança realizar uma atividade 
artística. Esta sacola irá para a casa de um 
estudante na terça-feira e retornará na 
segunda-feira seguinte; 

 A família terá a opção de enviar a receita 
preparada para a degustação da turma e 
professor(a); 

 Na roda de conversa, a criança terá a 
oportunidade de relatar a experiência no 
preparo da receita; 

 O(A) professor(a) poderá explorar conceitos 
como: ingredientes, medidas, tamanho, 
sabores, textura, cores, formas, origem e tipo 
dos alimentos, higiene no preparo, 
segurança, etc; 

 Elaborar livro contendo as receitas 
produzidas ao longo do ano. 

 
 

Equipe Gestora, 
Profissionais de 

Educação. 

Na prática 
educativa, com 

base na 
observação, ação, 

registros, 
participação e 

rotina escolar, de 
forma processual e 

contínua.. 
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13.23. MASCOTE 

 
O Projeto Mascote é uma estratégia desenvolvida em parceria com a família para ensinar valores que ajudam na formação e educação da criança. 
Tem como intuito desenvolver a identidade e autonomia das crianças assim como a responsabilidade e afetividade. A criança cria um vínculo 
afetivo com a mascote. 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSORES 
RESPONSÁVEIS 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 Estimular a possibilidade de criar e recriar por 

meio da oralidade e da atividade artística;  

 Desenvolver noções de responsabilidade e 

cuidado; 

 Incentivar e promover a afetividade; 

 Trabalhar valores com toda a turma; 

 Promover a aproximação entre família e escola; 

 Valorizar as experiências dos estudantes com a 

mascote; 

 Conhecer gênero textual e construí-lo a partir de 

vivências da mascote com familiares em diferentes 

espaços sociais. 

 

 Escolha da mascote por turma pelos 

estudantess e professores; 

 Escolha do nome da mascote; 

 Elaboração das orientações, regras, carta  e 
caderno às famílias; 

 Regras: cuidar da limpeza da mascote; 
Trazê-la, juntamente com este caderno de 
registro, sem falta; Não esquecê-la nos 
locais onde for passear; Fazer o registro no 
diário da mascote; Usar a imaginação (pode 
tirar fotos fazer colagem, pintura, desenhos e 
outras técnicas artísticas para relatar a visita 
da mascote). 

 A mascote irá para casa dos estudantes para 

passar o final de semana, ao longo do ano. 

 Discussão na hora da rodinha e na rotina, 

quanto a experiência vivida com a mascote. 

 

 

 

 

 

Equipe Gestora, 
Profissionais de 

Educação. 

Na prática 
educativa, com 

base na 
observação, ação, 

registros, 
participação e 

rotina escolar, de 
forma processual e 

contínua. 
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13.24. LEITURA EM FAMÍLIA 
 
O projeto “Leitura em Família” é uma forma prazerosa e significativa de contribuir na formação de pequenos leitores, com o propósito de despertar o 
gosto pela leitura, conscientizar as crianças sobre a importância dos livros no seu desenvolvimento e integrar a família no processo de valorização 
da leitura. A leitura amplia a visão do mundo, possibilita a vivência de inúmeras emoções e abre espaço para a imaginação e para o mundo mágico 
proporcionado por ela, explica a professora. Portanto, estimular a leitura de livros para as crianças é imprescindível para que essa possibilidade não 
se perca no futuro. 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 Incentivar a leitura e o contato com os livros; 

 Possibilitar a integração dos pais com os filhos 
através da leitura; 

 Tornar a leitura um hábito familiar e um ato 
prazeroso; 

 Estimular a integração e participação dos pais na 
vida escolar dos filhos que participam do projeto 
fazendo leitura desses livros em casa, discutindo 
com os filhos a história as histórias e os temas 
abordados. 

 Ampliar a capacidade de comunicação, elemento 
fundamental para a formação do sujeito crítico 
que se encontra em constante processo de 
construção do conhecimento. 

 

 Planejamento e seleção do livro; 

 Cada criança levará uma sacola contendo 
um livro e um caderno. Os pais contarão a 
história para a criança e ela desenvolverá 
uma atividade artística sobre a história. 

 A atividade deverá ser realizada pela 
criança. Vários recursos artísticos poderão 
ser utilizados. 

 A sacola literária deverá retornar no dia 
indicado. Quando retornar com a sacola 
literária a criança fará o reconto do livro para 
os colegas dando sua opinião sobre a 
história. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe Gestora, 
Profissionais de 

Educação. 

Na prática 
educativa, com 

base na 
observação, ação, 

registros, 
participação e 

rotina escolar, de 
forma processual e 

contínua. 
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13.25. ESCOLA DE PAIS: PAIS PRESENTES, DIÁLOGO PERMANENTE 
 
A iniciativa do presente projeto visa concretizar a ideia de que a escola é um espaço de fomento do debate, da construção e compartilhamento de 
saberes e da solidificação de valores insdispensáveis. Sendo assim, a presença de todos os segmentos da comunidade escolar é imprescindível 
para a melhoria da qualidade sociocultural e pedagógica a partir da otimização das relações entre escola e a família. 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 Estabelecer um diálogo reflexivo entre os 
diferentes segmentos da comunidade escolar; 

 Promover oficinas com debates e palestras 
buscando a compreensão dos processos 
pedagógicos da escola; 

 Compartilhar problemas vivenciados pelos pais e 
escolas e formular propostas para enfrentamento; 

 Co-participar dos desafios da escola em seu 
cumprimento do papel social; 

 Ver a escola como lugar da realização e promoção 
da dignidade humana. 

 Estudos sistemáticos; 

 Dinâmicas de integração e 
Confraternizações; 

 Momentos vivenciais; 

 Folders com informações sobre o tema 
trabalhado. 

 Entrega de mensagens/informativos que 
abordam temas relevantes sobre cuidados e 
como educar, via agenda uma vez por mês. 

 Alguns temas a serem abordados: A 
importância da dinâmica familiar na 
formação da personalidade; Ensinando o 
querer na criança; O respeito ao espaço do 
outro também se aprende; Ensinando pelo 
exemplo; Características biológicas e 
psicológicas das crianças; Orientações 
acerca de pontos importantes de dar limites. 

 
 
 
 
 
 
 

Equipe Gestora, 
Profissionais de 

Educação. 

Na prática 
educativa, com 

base na 
observação, ação, 

registros, 
participação e 

rotina escolar, de 
forma processual e 

contínua. 



86 
 

13.26. PREVENÇÃO É A SOLUÇÃO 
 

O Dia 18 de maio é uma data marcada pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, incorporada ao 

Calendário Anual da Rede de Ensino do Distrito Federal. Abuso e/ou violência sexual é uma situação em que a criança ou adolescente, é 
usado para gratificação sexual de um adulto ou mesmo de um adolescente mais velho, baseado em uma relação de autoridade ou 
poder, para sua própria satisfação sexual ou a de terceiros, podendo ocorrer com ou sem contato físico, dentro ou fora do convívio 
familiar. O presente projeto será dirigido pela Orientação Educacional, articulado com a instituição educativa. 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 Prevenção. A boa e eficiente comunicação é a 
chave de tudo. 

 Denunciar. Além da prevenção, o combate a 
essa realidade exige que os casos sejam 
denunciados. 

 
 
 

 Contação da História, Por Caroline 

Arcari. Livro: “Pipo e Fifi”- Prevenção de 

Violência Sexual na Infância, para todas 

as turmas no pátio. 

Em Sala de Aula 

 2 Vídeos curtos que abordam o tema 
(Orientadora Educacional); 

 Música sobre o tema: “O seu corpo é um 
tesourinho” (Orientadora Educacional); 

 Conversa rápida e leve, de forma 
simples e lúdica apontando caminhos 
para o diálogo, proteção e 
ajuda.(Orientadora Educacional). 

 
Temas Abordados: O conhecimento e respeito 
do Eu e do Outro; As partes que compõem o 
corpo humano; O que é carinho verdadeiro; 
Criança não namora, dentre outros. 
 
 
 
 
 

Equipe Gestora, 
Profissionais de 

Educação, 
Orientação 

Educacional. 

Na prática 
educativa, com 

base na 
observação, ação 
e averiguação do 

surgimento ou não 
de casos de abuso 

ou exploração 
sexual de 

estudantes. 
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13.27. FAMÍLIA NA ESCOLA 
 

A instituição que atende à Educação Infantil deve ser, por sua natureza, um lugar de encontros e diálogos. Isso posto, essa instituição educativa e a 
família e/ou responsáveis, exercendo funções distintas e complementares, precisam ter um objetivo comum: possibilitar às crianças o seu 
desenvolvimento integral, considerando os ritmos e tempos de cada sujeito. E essencial a interação família e/ou responsáveis e instituição 
educativa, tendo como fio condutor a intenção de garantir à criança seu desenvolvimento integral. 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

 Estimular a interação entre escola e família; 

 Estabelecer vínculos com diversas culturas e 
seus valores sociais, históricos, econômicos e 
afetivos da comunidade escolar; 

 Conhecer as diferentes composições familiares. 

 Ressaltar a importância das experiências 
compartilhadas entre a escola e a família; 

 Estimular o desenvolvimento do senso de 
pertencimento da comunidade escolar no 
contexto educativo. 

 
 
 

 Conhecer a história da família através de 
entrevistas, conversas e documentos; 

 Histórias e rodas de conversas; 

 Construir a árvore genealógica; 

 Desenvolver atividades interativas propostas 
ao estudante e sua família; 

 Envolver a família e/ou responsáveis em 
ações e projetos da Proposta Pedagógica e 
na rotina escolar. 

 Convidar a família e/ou responsáveis para 
produzir algo ou realizar atividades com as 
crianças; 

 Planejar, organizar e efetivar ações e 
eventos com a participação da comunidade 
escolar, tais como: Piquenique no Parque; 
Festa da Família; Festa Junina; Dia do 
Brincar; Rotina Escolar, dentre outras. 

 
 
 
 
 

Equipe Gestora, 
Profissionais de 

Educação, Família 
e/ou 

Responsáveis. 

Na prática 
educativa, com 

base na 
observação, ação, 

registros, 
participação e 

rotina escolar, de 
forma processual e 

contínua. 
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