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APRESENTAÇÃO 

Nos últimos anos, a Educação Infantil vem alcançando maior 

visibilidade, seja no contexto acadêmico quanto das políticas públicas, 

encontrando-se no centro de debates e planejamento em busca do acesso e da 

qualidade educacional para a faixa etária de 0 a 5 anos.  

Muitos avanços têm sido percebidos no âmbito do ensino infantil, 

especialmente em relação ao conceito de criança e infâncias, sendo esta 

considerada como um sujeito de direitos, protagonista, construtor de seu próprio 

conhecimento e produtor de cultura. 

Percebe-se por parte das várias instâncias que atuam neste ciclo uma 

busca maior por recursos materiais e tecnológicos, capacitação e formação 

continuada dos educadores, o fortalecimento da parceria e da 

corresponsabilidade entre os segmentos da comunidade escolar, sendo estes 

refletidos na qualidade do trabalho pedagógico e no desenvolvimento de nossas 

crianças. 

A implementação do Currículo em Movimento do Distrito Federal tem 

favorecido este novo olhar sobre a criança e suas formas de aprendizagem. 

Através dos eixos integradores – Cuidar, educar, brincar e interagir – e dos 

campos de experiências, o trabalho pedagógico está centralizado na criança, na 

sua individualidade, singularidade, necessidade e potencialidade.  

Um dos projetos resultantes deste novo olhar sobre a criança e a 

relevância da escuta sensível dos pequenos e que trouxe experiências 

maravilhosas para o nosso contexto do DF, foi a implementação da Plenarinha. 

Este projeto tem por objetivo ouvir a criança, valorizando e incentivando a livre 

expressão desta como um sujeito de direitos.  

No ano anterior, O CEIC inspirado na Plenarinha, adotou o mesmo tema 

em sua Proposta Pedagógica e os resultados foram excelentes. A avaliação feita 

pelo grupo de professores e pela comunidade escola demonstrou que ao seguir 

o tema da Plenarinha, o trabalho mostrou-se mais leve, significativo, favorecendo 

parcerias com outras instituições de educação infantil e o principal, é que foi 

motivado pelo interesse das crianças. 
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Como fruto da experiência do ano anterior, após discussão e avaliação 

coletiva, a equipe do CEIC, decidiu abraçar mais uma vez o tema proposto pela 

Plenarinha para o ano de 2020, que foi “Musicalidade das infâncias: de lá, de cá, 

de outro lugar”. Diante deste tema, todos os envolvidos mostraram-se motivados 

e seguros, principalmente, pela certeza, da receptividade e prazer que as 

crianças têm pela música. 

 O nome escolhido foi “CEIC, que som é esse?”, inspirado nos passarinhos 

personagens do programa Castelo Ra-tim-bum da TV Cultura,  que apresentam 

diversos instrumentos musicais.  

 Baseando o trabalho na Pedagogia de Projetos, toda a escola estará 

envolvida com o tema maior, onde as turminhas estarão interligadas pelo tema 

música, contudo, respeitando as particularidades e realidade de cada uma delas. 

Sabemos que cada turma é diferente da outra, e que em cada contexto as 

expectativas e experiências são diferentes. O objetivo é que o trabalho 

pedagógico seja desenvolvido de forma interdependente.  

 Para envolver toda a escola na proposta pedagógica, cada espaço da 

instituição terá o nome de um ritmo musical. Ex: Direção Bossa Nova, 

Coordenação Clássica, Pedagoga do Chorinho, Orientadora Pop. Cada turminha 

também terá seu próprio ritmo musical. Além disso, todas as festividades, 

eventos, passeios e atividades serão orientadas pela proposta pedagógica.  

 Esperamos e acreditamos que o poder da música de tocar as emoções e 

eternizar bons momentos marque os corações de todos do CEIC, da comunidade 

escolar e aonde a nossa voz e o nosso som chegar.  
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                         HISTORICIDADE 

O Centro de Educação Infantil da Candangolândia – CEIC é uma 

instituição de ensino público, inaugurada no ano de 1998, dia 1 de julho, 

localizada à QR 1A Praça do Bosque Área Especial - Candangolândia/DF. Está 

ao lado de uma Praça da Avenida Principal, próximo ao comércio local, à quadra 

poli esportiva coberta, campo de futebol de areia e pista de skate. Seu espaço 

externo é contemplado por uma área arborizada, na maioria de árvores frutíferas. 

O CEIC foi construído com recursos do Orçamento Participativo, com a 

finalidade de atender crianças na faixa etária de 0 a 6 anos devido a carência 

deste tipo de instituição na Candangolândia. Até a data da fundação desta 

instituição a cidade não tinha nenhum centro de educação infantil. Essa escola 

atendeu nos anos 1998 e 1999 turmas de maternal, 1º, 2º e 3º períodos; do ano 

2000 até 2007, alunos de 4 a 6 anos de idade, divididos em turmas de 1º a 3º 

períodos. 

Com a implantação do Ensino Fundamental de 9 anos de escolaridade na 

CRE do Núcleo Bandeirante, no ano de 2008, os alunos de 6 anos foram 

transferidos para as Escolas Classe, ficando no CEIC as crianças com 3, 4 e 5 

anos de idade. No ano corrente, 2020, são 9 turmas no turno matutino e 9 turmas 

no turno vespertino. No turno matutino temos: 04 turmas de primeiro período e 

05 turmas de segundo período, sendo duas delas de integração inversa. No turno 

vespertino temos:  05 turmas de primeiro período, sendo duas de integração 

inversa e 04 turmas de segundo período sendo uma de integração inversa. 

Atendemos o total de aproximadamente 350 alunos e deste total existem 15 

crianças com necessidades especiais, algumas em processo de investigação de 

possível diagnóstico de autismo e 5 assistidas pela justiça. 

  Em 2007, foi aprovado o FUNDEB (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação) que contempla as etapas da educação infantil (creches para crianças 

de 0 a 3 anos e pré-escola para crianças de 4 a 5), o ensino fundamental e o 

ensino médio. 

 



6 
 

 

 

 

 Além destes, as modalidades de educação de jovens e adultos, educação 

indígena, educação profissional, educação do campo e educação especial – 

destinada a portadores de deficiências. 

  O CEIC, enquanto instituição de Educação Infantil, etapa da Educação 

Básica, faz jus aos benefícios do FUNDEB e, passa a receber, a partir do ano de 

2008, o PDDE (Dinheiro Direto na Escola) e a verba do PDAF (Programa de 

descentralização administrativa e financeira), que devem ser aplicados conforme 

as decisões da comunidade escolar, sob fiscalização do “Conselho Fiscal” e do 

“Conselho Escolar”. 

 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA: 

 Bloco A – 3 salas de aula, 1 sala para atividades pedagógicas diversas 

(LUDOTECA), 1 depósito e 1 banheiro infantil coletivo; 

 Bloco B - 6 salas de aula (todas com acesso direto aos banheiros. A cada 

duas salas, há um banheiro infantil de uso comum); 

 Bloco Central – 1 sala de recursos audiovisuais e tecnológicos, 1 sala de 

coordenação, 1 sala do Serviço de Orientação Educacional, 1 sala de 

mecanografia e áudio, 1 banheiro especial; 

 Bloco Administrativo – 1 sala para Secretaria, 1 sala de Direção, 1 depósito, 

1 sala para professores, 1 sala para Equipe Especializada de Apoio e 

Aprendizagem; 

 Anexo – 1 refeitório, 1 cozinha, 1 sala para servidores e 2 banheiros. 

 1 parque coberto; 1 área com grama sintética e 1 casinha de boneca 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

O CEIC é uma instituição de ensino público que se destina a 

atender crianças na faixa etária de 04 e 05 anos. Através de mecanismos 

de pesquisa aplicados por nossa escola (questionário enviados às famílias), 

pudemos constatar alguns dados: (ainda em análise, aguardando retorno das 

famílias) 

DADOS DOS QUESTIONÁRIOS 

 

Total de questionários utilizados na análise:  

Tópicos analisados: 

 

1. Quantidade de questionários referentes à meninas e meninos: 

 

 

 

 

2. Tipo de condução: 

 

 

 

 

3. Pais que moram na mesma casa: 
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4. Pessoas que trabalham e ajudam no orçamento doméstico: 

 

 

 

 

5. Religião dos alunos: 

 

 

 

 

6. Crianças que possuem, ou não, alguma necessidade especial ou 

problema de saúde: 

 

 

 

  

 

 

 

 

*Essas são apenas algumas das questões presentes no questionário 

sócio- cultural que foi enviado às famílias dos alunos e que 

consideramos mais relevantes para compor o diagnóstico da realidade.  
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As turmas são formadas, no máximo de 24 crianças por sala em 

cada período. 

As matrículas foram efetivadas através do tele - matrícula (156), 

durante o mês de novembro/19, para o ano letivo de 2020 e um dos critérios 

adotados para a matrícula é a proximidade da residência e/ou trabalho dos pais 

e as vagas remanescentes são destinadas à comunidade.  

 Com vistas à igualdade de acesso à pré-escola, a secretaria em parceria 

com o SOE desta Unidade de Ensino faz um rígido controle da frequência dos 

alunos junto às famílias, para localizar os infrequentes e, havendo desistência 

ou qualquer tipo de vaga, é imediatamente preenchida de acordo com a 

demanda da comunidade. 
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FUNÇÃO SOCIAL 

No Brasil, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 

orientam e fundamentam o trabalho pedagógico nas instituições de ensino 

infantil, propondo uma reflexão sobre a realidade atual brasileira, levando-se em 

consideração a identidade e a diversidade característica de nossa cultura. 

As transformações ocorridas nas sociedades com o advento do século 

XXI têm atraído um novo olhar para a função social das crianças e a 

ressignificação do conceito de infância. Na verdade, hoje usamos o termo 

infâncias, compreendendo que cada conceito de infância é determinado pelo seu 

contexto. Entende-se que a criança de hoje é um sujeito histórico de direitos, 

atuante e protagonista na constituição de sua identidade pessoal e coletiva. 

Perceber a criança dentro de seu contexto sócio-cultural deve ser a base 

do planejamento escolar, favorecendo assim a construção coletiva do conceito 

de infância pela própria comunidade escolar. Ao construir-se coletivamente este 

conceito de infância, fundamentado na realidade que a cerca, a criança passa a 

usufruir de seus direitos e atuar efetivamente como agente transformador e 

protagonista, produzindo cultura e não apenas sendo afetado por ela. 

Tendo por base as Diretrizes Nacionais e o Currículo em Movimento, a 

Proposta Pedagógica do CEIC se pretende desenvolver seu trabalho a partir da 

criança, respeitando e valorizando suas necessidades e potencialidades, bem 

como sua individualidade e singularidade. 
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           PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

 

 A instituição que atende as crianças da educação infantil tem como 

princípio oportunizar aos alunos vivências de valores, ações e atitudes que 

contribuam para uma convivência harmoniosa, respeitando as diversidades 

étnicas, raciais e culturais, cumprindo assim seu papel socializador. Nós, do 

CEIC, acreditamos que a criança tem um jeito singular de ser e estar no mundo, 

e que é preciso identificar seus desejos, necessidades e particularidades, 

conhecendo e respeitando as etapas de desenvolvimento, oportunizando 

experiências com o mundo físico e social. Diante disso, é fundamental analisar 

e perceber o ambiente em que as crianças estão inseridas, bem como a 

qualidade das relações construídas com os adultos, responsáveis pela sua 

educação e cuidado. Trata-se de orientar a ação pedagógica por olhares que 

contemplem sujeitos múltiplos e diversos, reconhecendo sobretudo a infância 

como “tempo de direitos”. 

 Baseado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação infantil, 

defendemos que para ter uma educação infantil de qualidade é importante que 

o cuidar e o educar andem juntos, e que família e escola estejam conscientes de 

seus papéis no desempenho destas funções. Sendo assim, uma de nossas 

metas é favorecer a presença da família na escola, fortalecendo esta parceria 

com os pais através do diálogo, dos estímulos, da participação em reuniões, 

festividades, datas comemorativas, palestras. Através de uma comunicação 

efetiva com as famílias, valorizar a assiduidade, o cumprimento dos combinados, 

o respeito mútuo e o acolhimento de todos os envolvidos neste processo.  

A Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, delibera em seu artigo 9º que 

as práticas pedagógicas as quais compõem a proposta curricular da Educação 

Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira. Assim 

sendo, a SEEDF adota como eixo integrador do Currículo da Educação Infantil 

a junção de elementos basilares do trabalho educativo com os bebês e crianças 

pequenas: Educar e cuidar, brincar e interagir. 
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O eixo integrador específico da Educação Infantil - Educar e cuidar, 

brincar e interagir - precisa ser considerado juntamente com os eixos gerais do 

Currículo da Educação Básica da SEEDF: Educação para a Diversidade, 

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

Sustentabilidade. Nesse sentido, o trabalho pedagógico com a infância implica 

considerar esses eixos, ensinando a formar opinião, levando em consideração a 

base familiar e valores éticos e sociais. 

Para alcançar os eixos norteadores, nossa escola proporciona às crianças 

oportunidades que favoreçam o brincar e o interagir, onde a brincadeira é a base 

fundamental de toda a rotina escolar. Todas as atividades são planejadas e 

executadas baseadas na ludicidade, na brincadeira, no prazer e na promoção da 

autorregulação. Cada brincadeira é fundamentada em um objetivo específico de 

favorecer o desenvolvimento integral da criança. 

Nesta perspectiva da integralidade, ao considerar a criança como um ser 

indivisível, inteiro e único, o trabalho em Educação Infantil deve basear-se em 

princípios. Os princípios éticos, políticos e estéticos, destacados pelas DCNEIs, 

orientam as aprendizagens a serem promovidas com as crianças.   

As atividades propostas no CEIC procuram permitir e aprimorar a 

socialização e a afetividade, aguçando a percepção, a curiosidade e a tendência 

à experimentação, sem perder de vista o foco lúdico da Educação Infantil. 

“A brincadeira é uma linguagem infantil que mantém um vínculo 

essencial com aquilo que é o “não brincar”. Toda brincadeira é uma imitação 

transformada no plano das emoções e das ideias dentro de uma realidade 

anteriormente vivenciadas” (Referencial Curricular Educação Infantil).  

 

• Princípios éticos – referem-se à valorização da autonomia, da 

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

ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. 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  
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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; 

• 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 
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• 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 

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

capacidade de expressão nas múltiplas linguagens (gestual, corporal, plástica, 

verbal, musical, escrita e midiática, entre outras), a partir de estímulos sensoriais 

e pela leitura e releitura, criação e recriação, apropriando-se de muitos saberes. 

Para isso, é necessário que haja: 

• valorização do ato criador das crianças, garantindo-lhes a participação em 

experiências diversificadas; 

• organização de um cotidiano de situações agradáveis, estimulantes, que 

desafiem o que já sabem sem ameaçar sua autoestima nem promover 

competitividade; 

  possibilidade de apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que circulam 

em nossa sociedade, selecionados pelo seu valor formativo em relação aos 

objetivos definidos pelo projeto político-pedagógico em desenvolvimento; 

• oportunidade de apreciação de suas próprias produções e a exposição a 

adultos e outras crianças. Ressalte-se que esses princípios também devem guiar 

as relações dos adultos (profissionais e famílias) para que lhes sejam dados 

suportes na consolidação da Educação Infantil. 

 

Esses princípios engendram os seis direitos de aprendizagens e 

desenvolvimento, de acordo com a BNCC (BRASIL, 2017):   

1. Conviver democraticamente com outras crianças e adultos, 

relacionando-se e partilhando distintas situações, de modo a utilizar 

diferentes linguagens, ampliar o conhecimento de si e do outro, bem 

como o respeito em relação à natureza, à cultura e às diferenças 

entre as pessoas;   
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2. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços 

e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e 

diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, 

imaginação, criatividade, experiências emocionais, corporais, sensoriais, 

expressivas, cognitivas, sociais e relacionais;   

3. Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento 

da gestão da instituição que oferta Educação Infantil quanto das atividades da 

vida cotidiana:  escolha das brincadeiras, materiais e ambientes, por meio do 

desenvolvimento das diferentes linguagens, elaboração de conhecimentos e do 

posicionamento próprio;  

4. Explorar movimentos, gestos, sons, palavras, emoções, transformações, 

relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na instituição de 

Educação Infantil e fora dela, ampliando seus saberes, linguagens e 

conhecimentos;  

5. Expressar, por meio de diferentes linguagens, como sujeito dialógico, criativo 

e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, 

descobertas, opiniões, questionamentos, registros de conhecimentos 

elaborados a partir de diferentes experiências que envolvam a produção de 

linguagens e a fruição das artes nas suas diversas manifestações;   

6. Conhecer-se e constituir sua identidade pessoal, social e cultural, ao construir 

uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas diversas 

experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na 

instituição de Educação Infantil.   

 

Em se tratando da temática inclusão, os princípios norteadores devem ser 

ainda mais incisivos e praticados.  É preciso conhecer as particularidades de 

cada criança, sua real necessidade, suas potencialidades, oferecendo 

mecanismos e estratégias pedagógicas de maneira adequada. Perceber a forma 

como o estudante se desenvolve, brinca, aprende, age e reage aos estímulos e 

ao meio que o cerca, traz elementos para melhor entendê-lo e intervir 

positivamente.  
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O processo educativo das crianças com necessidades especiais está 

intrinsicamente fundamentado na parceria entre a família e os profissionais que 

acompanham a criança, ao compartilhamento de informações e recursos que 

beneficiam o desenvolvimento do estudante e ao fornecimento de um 

diagnóstico formal a respeito da deficiência e/ou síndrome que apresenta.   

Considerar as diferentes características, interesses, habilidades e 

necessidades de aprendizagem é de fundamental importância, sendo, porém, 

preciso verificar as condições de aprendizagem que o CEIC pode oferecer. 

Priorizamos o bem-estar das crianças, compreendendo que são únicos e 

diferentes, mesmo naquilo em que se assemelham. Assim, visamos beneficiar a 

aprendizagem e o desenvolvimento de todos, bem como colaborar para que 

ambos ocorram de maneira natural. 

 

MISSÃO 

 

Proporcionar às nossas crianças uma Educação Infantil de qualidade, 

acolhendo e atendendo-as em suas necessidades, através de ações que 

possibilitem o desenvolvimento de suas potencialidades, um melhor 

desempenho de suas aprendizagens escolares, contribuindo com a comunidade 

da Candangolândia e da sociedade na formação de cidadãos capazes de 

exercer plenamente sua cidadania frente aos desafios apresentados no seu 

cotidiano. 
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OBJETIVO GERAL 

 Possibilitar espaços para o pleno desenvolvimento da criança em sua 

integralidade, utilizando a linguagem musical como eixo norteador para os diversos 

campos de experiências, favorecendo assim, o contato da criança com suas 

potencialidades criativas, o encontro com suas emoções, a valorização de seu próprio eu 

e a socialização através do respeito às diferenças e a interdependência que propiciam e 

definem o processo de humanização. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes 

sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir; 

 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, atenção, limites e atitudes de 

participação e cooperação; 

 Reconhecer as diferenças culturais, estabelecendo relações de aprendizagem mútua, 

respeito e igualdade social; 

 Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e 

emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, 

música, entre outros; 

 Reconhecer e valorizar brincadeiras da cultura infantil, de acordo com as regras 

estabelecidas; 

 Criar e compartilhar situações que envolvam movimentos, com outras crianças e com 

adultos; 

 Criar e valorizar movimentos pela utilização de diferentes modalidades de dança; 

 Reconhecer, participar e valorizar manifestações culturais como um patrimônio 

imaterial (quadrilhas, brincadeiras de roda, brincadeiras cantadas, etc); 
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 Adequar gestos, movimentos e ritmos corporais a suas necessidades, intenções e 

ambientes, para desenvolver a independência; 

 Participar e reconhecer os processos simbólicos por meio da dramatização de 

histórias, músicas, entre outros, tendo o corpo como protagonista; 

 Valorizar e criar produções artísticas individuais e coletivas em suas respectivas 

linguagens; 

 Ampliar o repertório e a criação de produções artísticas individuais e coletivas, nas 

diversas linguagens artísticas, desenvolvendo a dimensão estética da arte; 

 Utilizar de forma dirigida, diferentes fontes sonoras para acompanhar canções, 

cantigas e brincadeiras cantadas, tais como: sons do corpo, sons da natureza, sons de 

objetos do cotidiano, etc; 

 Perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos por meio da 

participação ativa e criação de histórias sonorizadas; 

 Ter contato com diferentes estilos e gêneros musicais, identificando livremente as 

diferenças e características entre eles; 

 confeccionar instrumentos e objetos sonoros; 

 Participar de atividades com músicas usadas como fundo para a formação de 

repertório de memória e realização de trabalho corporal livre e direcionado; 

 Reconhecer e valorizar o uso correto das palavras; 

 Vivenciar, respeitar e conhecer a cultura de diferentes povos; 

 Compreender que as regras sociais de diferentes povos fazem parte de sua identidade 

e história e que precisam ser respeitadas 
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                          CONCEPÇÃO TEÓRICA 

O Currículo em Movimento do Distrito Federal é fundamentado na 

Concepção da Pedagogia Histórico-Crítica da Educação e Psicologia Histórico-

Cultural. 

A teoria construída por Saviani parte da prática social inicial do conteúdo, 

ou seja, toma como ponto de partida que os estudantes e o educador já possuem 

conhecimento, mesmo que precário; depois realiza a problematização, onde se 

explicita os principais problemas da prática social; em seguida realiza a 

instrumentalização, que são as ações didático-pedagógicas para a 

aprendizagem; progredindo, constrói a catarse, que é a expressão elaborada da 

nova forma de entender a prática social; e por fim concretiza esse percurso na 

prática social final do conteúdo que é uma nova proposta de ação a partir do 

conteúdo aprendido.  

Saviani considera que a nomenclatura de Pedagogia Histórico-Crítica 

pode ser considerada como sinônimo de Pedagogia Dialética, pois tem como 

objetivo a busca de um pensamento crítico dialético para a educação. No entanto 

preferiu denominá-la de Pedagogia Histórico-Crítica não só para estimular a 

curiosidade dos leitores e criar oportunidades de debater o tema, mas também 

para evitar uma interpretação idealista da dialética ou mesmo a visão errônea da 

palavra dialética, considerando o conceito pessoal que cada leitor tem desta 

palavra. 

A expressão Pedagogia Histórico-Crítica é utilizada segundo Saviani 

(1991, p. 95) para traduzir a passagem da visão crítico mecanicista, para uma 

visão crítica dialética, ou seja, histórico-crítica da educação. O sentido básico da 

expressão Pedagogia Histórico Crítica é a articulação de uma proposta 

pedagógica que tenha o compromisso não apenas de manter a sociedade, mas 

de transformá-la a partir da compreensão dos condicionantes sociais e da visão 

que a sociedade exerce sobre a educação e esta, reciprocamente, interfere 

sobre a sociedade contribuindo para a sua transformação. 

 

 



20 
 

 

 

O método preconizado por Saviani situa-se além dos métodos tradicionais 

e novos e, conforme esse autor, “deriva de uma concepção que articula 

educação e sociedade, e parte da constatação de que a sociedade em que 

vivemos é dividida em classes com interesses opostos”. 

 Ao invés de passos, Saviani preferiu falar de momentos que caracterizam 

esse método, sendo que esses devem ser articulados em um movimento único, 

cuja duração de cada um deles deve variar de acordo com as situações 

específicas que envolvem a prática pedagógica.  

O primeiro momento ou o ponto de partida do ensino é a prática social que 

é comum a professores e alunos embora do ponto de vista pedagógico, 

professores e alunos possam apresentar diferentes níveis de conhecimento e 

experiência desta prática social. O segundo momento é a problematização e tem 

como objetivo identificar que questões precisam ser resolvidas dentro da prática 

social e que conhecimentos é preciso dominar para resolver estes problemas. O 

terceiro momento é a instrumentalização, ou seja, apropriação dos instrumentos 

teóricos e práticos necessários à solução dos problemas identificados, que 

depende da transmissão dos conhecimentos do professor para que essa 

apropriação aconteça já que esses instrumentos são produzidos socialmente e 

preservados historicamente. O quarto momento é a catarse que é a efetiva 

incorporação dos instrumentos culturais e a forma elaborada de entender a 

transformação social. O quinto e último momento é a prática social definida 

agora como ponto de chegada em que os alunos atingem uma compreensão que 

supostamente já se encontrava o professor no ponto de partida. A prática social 

neste sentido é alterada qualitativamente pela mediação da ação pedagógica. 

Complementando a base teórica que fundamenta o currículo da educação 

infantil no DF, há a teoria da Psicologia Histórico-Cultural de Vygotsky (1996) 

que entende a relação entre o desenvolvimento humano e a aprendizagem 

diferentemente das outras concepções.  
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O desenvolvimento e a aprendizagem estão relacionados desde o 

nascimento da criança. O desenvolvimento não é um processo previsível, 

universal ou linear, ao contrário, ele é construído no contexto, na interação com 

a aprendizagem. 

 A aprendizagem promove o desenvolvimento atuando sobre a zona de 

desenvolvimento proximal, ou seja, transformando o desenvolvimento potencial 

em desenvolvimento real. Em outras palavras, ao fazer com que determinada 

função aconteça na interação, estamos possibilitando que ela seja apropriada e 

se torne uma função individual.  

Ao proporcionar que a criança, com ajuda de um adulto ou de outra 

criança mais experiente, realize uma determinada atividade, estamos 

antecipando o seu desenvolvimento através de mediação (Zanella, 1992). 

A sala de aula é composta por alunos em diferentes níveis de 

desenvolvimento, tanto real quanto potencial, devendo, em situações de 

interações significativas, possibilitar que cada um seja agente de aprendizagem 

do outro. Se, em um momento, o aluno aprende, em outro, ele ensina, já que o 

desenvolvimento não é linear, mas dinâmico e sofre modificações qualitativas. O 

professor é o principal mediador, devendo estar atento, de modo a que todos se 

apropriem do conhecimento e, consequentemente, alcancem as funções 

superiores da consciência, pois é a aprendizagem que vai determinar o 

desenvolvimento.  

O papel do professor mediador no ambiente escolar é o de atuar na zona 

de desenvolvimento proximal dos alunos com o objetivo de desenvolver as 

funções psicológicas superiores. Esta atuação se concretiza através de 

intervenções intencionais que explicitarão os sistemas conceituais e permitirão 

aos alunos a aquisição de conhecimentos sistematizados (Fontana, 1996). 

A linguagem constitui o principal mediador da aprendizagem e do 

desenvolvimento. É através dela que o ser humano se constrói enquanto ser 

sócio- histórico, modificando os seus processos psíquicos.  
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A linguagem permite a evocação de objetos ausentes, análise, abstração 

e generalização de características de objetos, eventos e situações, e possibilita 

o intercâmbio social entre os seres humanos. 

Pensamento e linguagem são uma unidade que, na sua forma mais 

simples, é representada pelo significado da palavra.  O significado de cada 

palavra é uma generalização ou um conceito. E, como as generalizações e os 

conceitos são inegavelmente atos de pensamento, podemos considerar o 

significado como um fenômeno do pensamento. (Oliveira, 1997, p. 48). É a 

qualidade das interações culturais disponíveis no meio que irá determinar a 

forma de pensar ao longo do desenvolvimento do ser humano. A linguagem, a 

palavra e o significado não são únicos, nem universais, sendo o produto das 

interações sociais em cada momento histórico. 

Da mesma forma que a linguagem, a atividade humana se desenvolve 

nas relações sociais. Os estudos da atividade humana desenvolvidos por 

Leontiev (1978, 1989) são desdobramentos dos postulados básicos de Vygotsky. 

Devemos enraizar em nossas atitudes como educadores a questão de 

entender a criança como um ser completo que age de acordo com suas 

escolhas. Considerá-la como um sujeito de direitos e por consequência, um 

produtor de cultura e não apenas um ser que só recebe informações. Deve-se 

lembrar que o desenvolvimento da autonomia por parte da criança não vem 

involuntariamente e sim através da execução de princípios como o: lúdico, 

emocional e o científico.  

Nesse sentido, consideramos o CEIC como um espaço para a construção 

de novos conhecimentos sobre o mundo, onde a nossa proposta pedagógica 

visa permitir a permanente articulação dos conteúdos escolares com as 

vivências e as indagações da criança sobre a realidade em que vive. Aqui, 

incentivamos as crianças a desenvolverem sua autonomia para que se torne o 

construtor do seu processo de aprendizagem. Emoções, memória, raciocínio, 

experimentos e ludicidade estão sempre associados ao 

conhecimento adquirido. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

Práticas pedagógicas na Ed. Infantil: 

Por meio da utilização dos distintos campos de experiência, buscamos 

favorecer: 

 Conhecimento do eu, o outro e nós: 

 Desenvolvimento do corpo, gestos e movimentos; 

 Vivência de traços, sons, cores e formas; 

 Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

Assim, a aprendizagem transcende o espaço da sala, tomando conta da área 

externa e de outros espaços da instituição. Também realizamos passeios fora 

da escola. As atividades permanentes são determinadas com frequência regular, 

diária ou semanal a partir das necessidades básicas de cuidado, aprendizagem 

e de prazer para as crianças.   

 

O CEIC oferece turmas de 1° e 2° Períodos, atendendo crianças de 4 e 5 

anos em regime anual de 200 dias letivos. As turmas são formadas por 24 alunos 

em média por sala. 

Contamos ainda com o serviço de Orientação Educacional Pedagoga e 

educadores sociais que acompanham alunos com necessidades especiais. 

O horário do turno matino é de 7:30min ás 12:3min e o horário vespertino 

é de 13h às 18h. 

A organização do trabalho pedagógico está disposta no quadro abaixo: 
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Horários das Atividades 

Matutino 

Vespertino 

Turma Professora Refeitório Parque Ludoteca Casinha 
Campo 

Sintético 
Vídeo Pátio 

1º A Cláudia 9h – 9:30 8:10 – 8:50 
2ª 

11:10 – 12h 
5ª 

11:10 – 12h 
6ª 

11:10 – 12h 
4ª 3ª 

1º D Mª de Jesus 9h – 9:30 8:10 – 8:50 
3ª 

11:10 – 12h 
2ª 

11:10 – 12h 
5ª 

11:10 – 12h 
4ª 6ª 

1º C Maria 9:40 – 10:10 8:50 – 9:30 
5ª 

11:10 – 12h 
4ª 

11:10 – 12h 
6ª 

8h – 8:50  
3ª 2ª 

1º B Elaine 9:40 – 10:10 8:50 – 9:30 
4ª 

11:10 – 12h 
2ª 

11:10 – 12h 
5ª 

8h – 8:50 
3ª 6ª 

2º C Dani 
9h – 9:30 

(sala) 
10:25 – 11:05 

6ª 
11:10 – 12h 

3ª 
11:10 – 12h 

4ª 
11:10 – 12h 

2ª 5ª 

2º D Kennya 
9h – 9:30 

(sala) 
9:40 – 10:20 

3ª 
10:20 – 11:10 

5ª 
10:20 – 11:10 

6ª 
10:20 – 11:10 

2ª 4ª 

2º A Vanessa  10:20 – 10:50 11:10 – 11:50 
3ª 

8:10 – 9h 
4ª 

8:10 – 9h 
2ª 

8:10 – 9h 
6ª 5ª 

2º E Ana Cássia 
9h – 9:30 

(sala) 
9:40 – 10:20 

4ª 
10:20 – 11h 

3ª 
10:20 – 11h 

5ª 
10:20 – 11h 

6ª 2ª 

2º B Valéria 10:20 – 10:50 11:10 – 11:50 
2ª 

8:10 – 9h 
6ª 

8:10 – 9h 
3ª 

8:10 – 9h 
5ª 4ª 

Turma Professora Refeitório Parque Ludoteca Casinha 
Campo 
Sintétic

o 

Víde
o 

Pátio 

1º E Bruna 
15h – 15:30                  
(em sala) 

13:30 – 14:10 
2ª  

16:40 – 17:30 
3ª 

16:40 – 17:30 
4ª  

16:40 – 17:30 
5ª 6ª 

1º F Eliete 15:00 - 15:30 15:30 – 16:10 
4ª 

16:40 – 17:30 
5ª  

16:40 – 17:30 
6ª 

16:40 – 17:30 
2ª 3ª 

1º G Beatriz 
15h – 15:30                  
(em sala) 

13:30 – 14:10 
3ª 

16:40 – 17:30 
4ª  

16:40 – 17:30 
5ª 

16:40 – 17:30 
6ª 2ª 

1º H Monique 15:00 - 15:30 15:30 – 16:10 
5ª 

16:40 – 17:30 
6ª 

16:40 – 17:30 
2ª 

16:40 – 17:30 
3ª 4ª 

1º I Tatiane 
15h – 15:30                  
(em sala) 

14:10 – 14:50 
6ª 

16:40 – 17:30 
2ª 

16:40 – 17:30 
3ª 

16:40 – 17:30 
4ª 5ª 

2º F Flávia 
15h – 15:30                  
(em sala) 

16:50 – 17:30 
2ª 

13:30 – 14:20 
3ª 

13:30 – 14:20 
4ª 

13:30 – 14:20 
5ª 6ª 

2º G Neida 15:30 – 16h 16:10 – 16:50 
5ª 

13:30 – 14:20 
6ª 

13:30 – 14:20 
2ª 

13:30 – 14:10 
3ª 4ª 

2º H Graça 14:30 – 15h 16:50 – 17:30 
3ª 

13:30 – 14:20 
4ª 

13:30 – 14:20 
5ª 

13:30 – 14:20 
6ª 2ª 

2º I Gabriela 15:30 – 16h 16:10 – 16:50 
4ª 

13:30 – 14:20 
5ª 

13:30 – 14:20 
6ª 

13:30 – 14:20 
2ª 3ª 
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CONCEPÇÃO, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação na educação infantil é um processo constante, sistematizado 

e planejado onde todos os envolvidos na ação educativa participam de forma 

ativa e consciente.  

Segundo as DCNEI, as instituições de ensino infantil devem “criar 

procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para a 

avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção 

ou classificação”. 

Sendo assim, um dos primeiros meios utilizados pelo educador é o da 

escuta sensível. Saber escutar a criança é um aprendizado constante de 

observação, empatia, afetividade e com objetivos definidos. Para conhecer a 

criança, o adulto referência deve planejar suas atividades dentro dos campos de 

experiências sempre em busca de algo que possa refletir as emoções, os 

desejos, os pensamentos e as construções de cada um de seus pequenos. 

Perceber as crianças através das diversas linguagens permite conhecer 

as habilidades, gostos, vivências, experiências e processos de desenvolvimento 

de cada uma delas. O processo avaliativo permite ao educador orientar seu 

trabalho pedagógico, planejando suas atividades de forma consciente, objetiva, 

flexível e produtiva. 

Além da escuta sensível, é necessário auxiliar as crianças na construção 

da habilidade de autoavaliação. As crianças podem e dever participar do 

processo avaliativo, manifestando suas impressões pessoais, do grupo, dos 

espaços, tempos e das atividades. A criança, com protagonista, é o leme que 

conduz o trabalho pedagógico. É através dos seus interesses e respostas que o 

educador deve conduzir seu trabalho. 

Neste processo avaliativo, há ainda a participação dos pais. Envolver e 

ouvir os pais favorece a comunicação e a percepção maior de quem é a criança 

com quem estamos lidando. A parceria escola família mais uma vez se mostra 

relevante e fundamental neste processo. 
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De forma prática, no CEIC utilizamos o momento de auto-avaliação nas 

rodas de conversa, os registros através de desenhos e fotografias, a construção 

coletiva do portfólio com as atividades significativas para a crianças, reuniões de 

pais, conselho de classe e o RDIAS (Relatório Descritivo Individual de 

Acompanhamento Semestral do Aluno) que contempla os avanços, as 

expectativas, o desenvolvimento, as descobertas e as intervenções feitas ao 

longo de cada semestre. 

Algo relevante a se destacar é que, segundo o Currículo em Movimento, 

a avaliação formativa é o registro da observação do desempenho e do 

crescimento da criança em relação a ela mesma e jamais em comparação a seus 

pares. 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 

 

 

A avaliação da PP é realizada coletivamente na semana pedagógica, e 

eventualmente ao longo do processo do ano letivo, nas coordenações 

pedagógicas refletindo e redirecionando as ações. 

Durante os Dias Letivos Temáticos, são realizados momentos de 

avaliações dos diversos aspectos da escola, no âmbito administrativo, 

pedagógico e financeiro. 
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PROPOSTA CURRICULAR 2020 

De acordo com o tema proposto para o ano letivo e de acordo com os 

campos de experiências, a proposta curricular do CEIC foi dividida da seguinte 

forma, tendo como eixo principal a linguagem musical. 

1. Fevereiro/Março/Abril 

 Eu 

 Eu e o outro 

 Corpo 

 Regras de convivências/combinados 

 Escola 

 Alimentação 

 Água 

 Hábitos de higiene 

 Sons do corpo 

 Sons da natureza 

 Percepção através da escuta 

 Autorregulação através da meditação 

2. Maio/Junho/Julho 

 Brincadeiras cantadas 

 Cantigas de roda 

 Cultura popular 

 Cultura indígena 

 Cultura africana 

 Ritmos brasileiros voltados para a festa junina 

 Confecção de instrumentos de materiais diversos (pedras, 

madeira, tampinhas, sementes, sucata...) 

3. Agosto/Setembro/Outubro/Novembro 

 Estilos musicais 

 Compositores e Artistas brasileiros  

 Apreciação de instrumentos rítmicos, de sopro e de corda 

 Formação de coral   
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PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Ações Objetivos Estratégias Parceria Público Cronograma Avaliação 

Semana de 

Acolhimento 

Favorecer que a criança 

se aproprie da escola 

como um espaço 

seguro, prazeroso, 

atrativo, onde ela se 

enxergue como um 

sujeito ativo, 

autônomo, 

independente e 

responsável. 

Horário reduzido de 2 

horas e meia nas 2 

primeiras semanas; 

Recepção dos pais 

junto com as crianças 

em sala; 

Músicas, brincadeiras, 

histórias voltadas para 

o tema; 

Passeio pela escola, 

conhecendo e 

apropriando-se de cada 

espaço; 

 Pais e estudantes 10 a 21/02 

Observações e registros 

ao longo do processo 

nos espaços de 

coordenação coletiva. 

Reunião de pais e 

Equipe Gestora 

Apresentar à 

comunidade escolar o 

trabalho e a equipe da 

escola; 

Apresentar o 

regimento interno da 

UE; 

Favorecer que as 

famílias se apropriem 

da escola como um 

espaço público, 

pertencente à 

comunidade; 

Ouvir os pais, 

esclarecendo dúvidas e 

recebendo sugestões. 

Reunião de Pais e 

Equipe Gestora; 

Confecção de um 

painel onde os pais 

possam escrever suas 

sugestões, críticas e 

expectativas 

 
Pais e equipe 

gestora 
17/02 

Ao longo do processo 

nos espaços de 

coordenação coletiva 

Baile de Carnaval 
Promover vivências 

relacionadas à cultura 

brasileira 

Baile de carnaval onde 

as crianças deverão vir 

fantasiadas; 

Confecção de máscaras; 

Desfile das turmas. 

 Estudantes 21/02 
Ao longo do processo 

nos espaços de 

coordenação coletiva 



 

29 

Ações Objetivos Estratégias Parceria Público Cronograma Avaliação 

Reunião de pais e 

professores 

Apresentar aos pais o 

currículo da EI; 

Promover reflexão 

sobre a criança e as 

infâncias; 

Apresentar a 

metodologia 

pedagógica do CEIC; 

Apresentar os projetos 

pedagógicos que serão 

realizados ao longo do 

ano; 

Envolver os pais no 

trabalho pedagógico, 

valorizando a parceria 

família e escola. 

Reunião de pais e 

professores; 

Dinâmica de 

acolhimento e reflexão 

sobre a criança. 

 Pais e professores 07/03 

 

Ao longo do processo 

nos espaços de 

coordenação coletiva 

Semana Distrital 

de conscientização 

e promoção da 

Educação inclusiva 

aos alunos NEE 

Promover o 

acolhimento das 

crianças NEE;  

Valorizar o respeito às 

diferenças diversas 

Atividade dirigida pela 

pedagoga na 

entradinha; 

Circuito sensorial; 

Dinâmicas em sala de 

aula; 

Atividades de interação 

das turmas regulares 

com as turmas inversas 

EEAA Estudantes 09 a 13/03 
Ao longo do processo 

nos espaços de 

coordenação coletiva 

Semana de 

conscientização do 

uso sustentável da 

água 

Conscientização do uso 

sustentável da água no 

cotidiano da escola e 

da família; 

Prevenir doenças pelo 

mau uso da água; 

 

Atividades relacionadas 

ao uso correto do 

banheiro, bebedouro, 

hábitos de higiene 

pessoal, alimentar e do 

ambiente; 

confecção de mural 

 Estudantes 16 a 20/03 
Ao longo do processo 

nos espaços de 

coordenação coletiva 

Dia letivo temático 

Teatro “Patrulha 

contra a Dengue” 

Prevenção às doenças 

transmitidas pelo 

Aedes Aegypti 

Teatro: A Patrulha 

contra a Dengue; 

Observação dos 

espaços da escola, em 

Coordenadoras, 

Orientadora, 

Supervisora, 

 professora Daniela 

Estudantes 11/03 
Ao longo do processo 

nos espaços de 

coordenação coletiva 
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busca de possíveis 

focos de Dengue. 

Comemoração da 

Páscoa 

Vivenciar festividades 

da cultura popular; 

Refletir sobre os 

valores éticos e morais 

que regem as relações 

humanas. 

Rodas de conversa;  

Apresentação das 

crianças na entradinha; 

Confecção de mural; 

Receita e partilha de 

bolo. 

Auxiliares da 

cozinha 
Estudantes 09/04 

Ao longo do processo 

nos espaços de 

coordenação coletiva 

Festa da Família 

Promover interação 

das famílias com a 

escola; 

Envolver as famílias na 

proposta pedagógica; 

Vivenciar momentos 

lúdicos e prazerosos 

entre pais e filhos. 

Oficinas de confecção 

de instrumentos 

musicais de sucata; 

Apresentação musical 

das crianças. 

 Pais e Estudantes 18/04 

Ao longo do processo 

nos espaços de 

coordenação coletiva; 

Registro dos pais 

através de cartazes  

Semana de 

Educação para a 

Vida 

Promover vivências 

relacionadas à 

valorização da vida; 

Refletir sobre o planeta 

como um espaço 

coletivo; 

Valorizar a cidadania 

como uma construção 

social. 

Apresentação das 

crianças; 

Entradinha com o trio 

MÚ-SI-CA; 

Entradinha dirigida 

pelo SOE e EEAA; 

Dinâmicas de interação 

entre as turmas, 

valorizando as regras 

sociais. 

 Estudantes 04 a 08/05 
Ao longo do processo 

nos espaços de 

coordenação coletiva 

Dia Nacional de 

combate ao abuso 

e exploração 

sexual de crianças 

e adolescentes 

Conscientizar as 

crianças sobre alguns 

perigos sociais; 

Prevenir o abuso e os 

maus tratos; 

Promover momentos 

de escuta das crianças 

sobre possíveis 

vivências de abusos. 

Convidar a Polícia 

Militar para uma 

vivência com as 

crianças. 

 

Polícia Militar Estudantes 18/05 
Ao longo do processo 

nos espaços de 

coordenação coletiva 
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Dia letivo temático 

Tour por Brasília 

Conhecer os pontos 

turísticos da cidade; 

Apropriar-se da própria 

cultura; 

Reconhecer-se com um 

produtor de cultura. 

Tour por Brasília  Estudantes 28/05 
Ao longo do processo 

nos espaços de 

coordenação coletiva 

Dia Nacional da 

Educação 

Ambiental 

Promover reflexões e 

ações sobre a prática 

da sustentabilidade; 

Vivenciar experiências 

relacionadas ao meio 

ambiente; 

Perceber-se como 

parte integrante e 

responsável do meio 

ambiente.   

Teatro; 

Apresentação das 

crianças; 

Visita ao Corpo de 

Bombeiros. 

 

Batalhão do Corpo 

de Bombeiros 
Estudantes 03/06 

Ao longo do processo 

nos espaços de 

coordenação coletiva 

Festa Junina 
Vivenciar, valorizar e 

apreciar a cultura 

brasileira 

Festa Junina com a 

participação da 

comunidade; 

Apresentação de 

danças típicas pelas 

crianças. 

Comunidade 

Escolar  

Comunidade 

escolar 
20/06 

Ao longo do processo 

nos espaços de 

coordenação coletiva 

Festa Junina 

Pedagógica 

Vivenciar, valorizar e 

apreciar a cultura 

brasileira; 

Festa Junina com a 

participação apenas 

das crianças; 

Apresentação das 

danças típicas 

 Estudantes 22/06 
Ao longo do processo 

nos espaços de 

coordenação coletiva 

Conselho de classe 

Avaliar o trabalho 

pedagógico; 

Levantar possíveis 

intervenções diante da 

realidade das turmas; 

Analisar cada aluno em 

sua individualidade. 

 

Reunião entre os 

professores de cada 

período. 
 

Equipe gestora, 

Coordenadoras, 

professores, SOE, 

EEAA 

 
Registro de 

observações e ações ao 

longo do processo 
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Dia letivo temático 

Almoço Cultural 

Promover interação 

entre a família e a 

escola; 

Valorizar a cultura da 

Candangolândia 

Apresentação artística 

com a participação dos 

pais, alunos e da 

comunidade escolar. 

Comunidade 

escolar 

Comunidade 

escolar 
18/08 

Ao longo do processo 

nos espaços de 

coordenação coletiva 

Dia Distrital da 

Educação Infantil 

Valorizar os interesses 

e os saberes das 

crianças; 

Promover momentos 

de escuta das crianças 

com o tema: “O que é 

ser criança” 

Entrevistas com as 

crianças em forma de 

Telejornal 

 

 Estudantes 25/08 
Ao longo do processo 

nos espaços de 

coordenação coletiva 

Dia nacional de 

luta das pessoas 

com deficiência 

Promover reflexões 

sobre as necessidades 

das pessoas com 

deficiências; 

Valorizar o respeito e a 

solidariedade no trato 

com as necessidades 

do outro. 

Convidar o coral de 

cegos da Escola de 

Música 

Escola de Música 

de Brasília 
Estudantes 

21/09 

 

 

 

Ao longo do processo 

nos espaços de 

coordenação coletiva 

Passeio ao 

Zoológico 

Vivenciar interação 

com a natureza e com 

os animais 

Passeio ao Zoológico  Estudantes 06/10 
Ao longo do processo 

nos espaços de 

coordenação coletiva 

Semana da Criança 

Vivenciar momentos de 

prazer e alegria;  

Valorizar a criança e 

seu direito de brincar 

Contratação de 

brinquedos infláveis; 

Gincanas; 

Oficinas; 

Lanches especiais 

 Estudantes 05 a 09/10 
Ao longo do processo 

nos espaços de 

coordenação coletiva 

Dia letivo temático 

Aniversário da 

Candangolândia 

Valorizar a cultura da 

comunidade da 

Candangolândia; 

Despertar o senso de 

pertencimento e 

apropriação cultural. 

Tour pela 

Candangolândia; 

Confeccionar cartas 

com sugestões de 

melhorias para a 

cidade;  

Convidar o deputado 

Hermeto e o 

Deputado Hermeto 

e Administrador da 

Candangolândia 

Estudantes 03/11 
Ao longo do processo 

nos espaços de 

coordenação coletiva 
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administrador da 

cidade para entrega 

das cartas. 

 

Dia nacional da 

consciência negra 

Valorizar a cultura 

africana na formação 

do povo brasileiro; 

Promover ações contra 

o racismo; 

Refletir sobre a beleza 

e a riqueza da 

diversidade do povo 

brasileiro.  

Convidar grupo de 

capoeira; 

Teatro com histórias da 

cultura afro-brasileira; 

Oficina de tranças. 

 Estudantes 16 a 20/11 
Ao longo do processo 

nos espaços de 

coordenação coletiva 

Conselho de classe 

Avaliar o trabalho 

pedagógico; 

Levantar possíveis 

intervenções diante da 

realidade das turmas; 

Analisar cada aluno em 

sua individualidade. 

Reunião entre os 

professores de cada 

período. 
 

Equipe gestora, 

Coordenadoras, 

professores, SOE, 

EEAA 

24 e 26/11 

Registro de 

observações e ações ao 

longo do processo 

Casa de Festas 

(Despedida das 

turmas de 2º 

período) 

Vivenciar momentos 

prazerosos e 

significativos 

relacionando ao 

fechamento de um 

ciclo; 

Preparar as crianças 

para o processo de 

transição escolar. 

Passeio com as turmas 

de 2º período à casa de 

Festas. 
Mansão Catavento Estudantes 04/12 

Ao longo do processo 

nos espaços de 

coordenação coletiva 

Musical de 

Encerramento do 

Projeto 

Apresentar o resultado 

do trabalho realizado 

ao longo do ano; 

Encerramento do 

projeto “CEIC, que som 

é esse? 

Apresentação musical 

com o tema 

relacionado à proposta 

pedagógica 

 Pais e estudantes 10 e 11/12 
Ao longo do processo 

nos espaços de 

coordenação coletiva 

 



 

34 

PLANO DE AÇÃO - SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPO E/OU 

INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA ESCOLA 

PROJETOS OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PARTICIPANTES 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

Acolhimento das 

crianças/momento de 

socialização de todo o 

turno da escola no pátio; 

Momento Cívico. 

Desenvolver 
a socialização em ambiente 
acolhedor, com a 
finalidade de ampliar o 
espaço de atuação 
da criança e sua percepção 
do mundo. 
Interagir com o ambiente 
escolar, com a professora e 
funcionários, e, 
principalmente, entre elas. 
Promover a consciência 
cívica. 

Desenvolver o 
protagonismo infantil com 
apresentações das crianças 
e das turminhas; 
Participar de atividades 
de música dança 
brincadeiras, histórias etc.; 
Envolver a escola em 
atividades diversas de 
várias manifestações 
culturais. 
Valorização da escola 
como um espaço formador 
da sociedade. 

Todos os 

professores do 

turno, 

coordenadores, 

direção, pedagoga, 

orientadora 

educacional e 

professoras em 

restrição e/ou 

readaptados. 

 

Observar o 

desenvolvimento global 

da criança nestes 

momentos de 

acolhimento com o turno 

e os profissionais da 

escola. 

 

Evolução do Grafismo 

Compreender a escrita 
como forma de 
comunicação e 
representação gráfica da 
fala; 
Verificar o 
desenvolvimento do 
grafismo infantil e como 
este acompanha o 
desenvolvimento integral 
da criança. 

Produzir mensalmente 
desenhos para confecção 
de um álbum observando 
de forma individualizada e 
global a evolução e 
desenvolvimento do 
grafismo  

Todas as 

professoras do 

primeiro e segundo 

período. 

 Análise do processo 

evolutivo da expressão 

gráfica da criança que 

passa pelas fases de 

garatuja, desenho pré-

esquemático, e 

esquemático. 

Alfabeto Musical Apresentar o mundo 
letrado para a criança por 

Confecção no caderno 
com histórias, nome de 
instrumentos, 

Professoras do 2º 
Período. 

Apresentação das 
letras do alfabeto de 
maneira lúdica sem a 
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PROJETOS OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PARTICIPANTES 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

 meio de músicas, histórias 
e brincadeiras; 
 
Reconhecer as letras do 
alfabeto em diferentes 
contextos; 
 
Trabalhar, de forma 
lúdica, a autoestima das 
crianças usando os nomes 
e as letras que compõe; 

compositores, ritmos 
musicais, músicas e 
poesias relacionadas com 
as letras do alfabeto; 
 
Proporcionar as crianças 
vivências com vários 
ritmos e instrumentos 
musicais. 

intencionalidade da 
alfabetização. 
Identificação da letra 
estudada dentro de um 
contexto significativo. 

Alimentação Saudável 

Dia da Fruta; 

Uso do refeitório como um 

espaço pedagógico, social e 

educativo. 

 
Identificar semelhanças e 
diferenças entre hábitos 
alimentares dos alunos; 
 
Refletir sobre as suas 
ações diárias em relação à 
saúde, o que engloba 
cuidado e preservação com 
o meio ambiente e coma 
higiene; 
 
Valorizar atitudes 
relacionadas à saúde e ao 
bem estar individual e 
coletivo; 
 
Valorizar o momento 
reservado à alimentação; 

Ações de estímulo à 
adoção de hábitos 
alimentares saudáveis por 
meio de atividades 
educativas que informem e 
motivem escolhas 
individuais; 
 
Ações de apoio à adoção 
de práticas saudáveis por 
meio da oferta de uma 
alimentação nutricional 
equilibrada no ambiente 
escolar; 
 
Ações de proteção à 
alimentação saudável, por 
meio de medidas que 
evitem a exposição da 

 

Todas as 
professoras, 
merendeiras, 
coordenação, 
pedagoga, 
orientadora 
educacional, direção 
e demais 
funcionários da 
escola. 

 
 
Favorecer a 
experimentação dos 
vários sabores de frutas 
e legumes que são 
servidos no lanche que a 
escola oferece, e tirara 
impressões das crianças 
sobre essa 
experimentação. 
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PROJETOS OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PARTICIPANTES 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

 
Promover um (um) dia 
destinado ao consumo de 
frutas, bem como receitas 
criadas utilizando esse tipo 
de alimento. 

 
Estimular a opção pelo 
lanche saudável oferecido 
pela escola por meio do 
autosservimento, com o 
intuito de proporcionar a 
autonomia da criança em 
seus hábitos alimentares. 

comunidade escolar a 
práticas alimentares 
inadequadas. 

 
Ações facilitadoras para a 
adaptação do 
autosservimento, 
promovendo segurança e 
independência. 
Desenvolver o cuidado 
com a alimentação; 
 

 Conhecer a importância da 
preservação e cuidado com 
o seu meio ambiente. 

Aniversariantes por 

quadrimestre: 

Janeiro/Fevereiro/Marco/Abril 

Maio/Junho/Julho/Agosto 

Setembro/Outubro/Novembro

/Dezembro. 

 Homenagear e celebrar 
os alunos aniversariantes 
do quadrimestre; 
 
Promover a valorização 
da criança, as vivências em 
grupo e a integração social 
entre os alunos da escola. 

Utilizar o pátio e demais 
espaços coletivos da 
escola envolvendo toda a 
escola.  
 
Valorizar a singularidade 
de cada criança; 
 
 Oportunizar às crianças 
uma festa de aniversário, 
valorizando-a de forma 
afetiva. 

Todas as 
professoras, 
coordenação 
pedagógica, 
merendeiras, 
orientadora 
educacional, 
pedagoga direção 
e demais 
funcionários da 
escola. 

Participação dos alunos 
e professoras e todos os 
envolvidos nas ações 
planejadas para a 
realização do projeto. 
 
Celebrar com toda a 
escola esta etapa na 
vida das crianças como 
forma de valorizá-las. 

Portfólio 
Permitir que cada aluno 
se defronte com sua 
produção e reflita sobre o 

Oportunizar a criança 
várias formas de vivências e 
campos de experiência; 

Todas as 
professoras 

Acompanhar o 
desenvolvimento 
integral de cada criança, 
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PROJETOS OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PARTICIPANTES 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

que realizou e como 
conseguiu enfrentar os 
desafios propostos. 
 
Acompanhar o 
desenvolvimento global 
das crianças de forma 
individualizada respeitando 
sua singularidade. 

 
Acompanhar o processo 
de desenvolvimento da 
criança; 
 
Auxiliar a criança a 
construir seu 
protagonismo 
conhecimento, identidade 
exercitando o olhar, a 
crítica, os cuidados e a 
autonomia. 

conquistas, suas 
dificuldades e suas 
possibilidades ao longo 
do processo de 
aprendizagem; 
 

Psicomotricidade 

 

Oportunizar as crianças 
do CEIC o acesso às 
atividades físicas, 
propiciando condições para 
que elas desenvolvam a 
compreensão e a 
materialidade da 
aprendizagem de 
conteúdos da cultura 
corporal e de regras como 
princípios de vida social, 
por meio da 
psicomotricidade. 

Quanto ao esquema corporal 
Reconhecer as 
possibilidades sinestésicas 
do corpo, por meio de 

 
Aulas práticas utilizando 
materiais disponíveis na 
escola; 
 
Utilização de espaços 
como pátio da escola, 
quadra coberta e campo 
sintético do Parque do 
Bosque (ao lado da escola); 
 
Atividades psicomotoras 
que sejam planejadas em 
consonância com o que 
está sendo desenvolvido 
em sala de aula pelo 
professor regente;  
 

Todas as 
professoras, 
coordenadoras e 
pedagoga.  

O processo de avaliação 
num projeto de 
psicomotricidade 
acontece quando é 
observado o progresso 
motor que a criança foi 
capaz de desenvolver 
desde as atividades mais 
simples até as mais 
complexas.  

 
A observação do 
comportamento, 
desenvolvimento e 
participação dos alunos 
para a definição de 
estratégias para aulas 
seguintes. 
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PROJETOS OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PARTICIPANTES 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

movimentos que o afetam, 
como uma totalidade; 
Reconhecer o corpo, no 
seu todo, e diferenciar 
cada uma de suas partes, 
por meio do movimento; 
 Realizar movimentos 
independentes e 
interdependentes, como os 
diversos segmentos do 
corpo; 
Definir sua dominância 
lateral. 
 

Quanto à orientação 
espaço-temporal 
Orientar-se no espaço, 
discriminando 
localização, direção e 
dimensão; 
 
Quanto às qualidades 
físicas 
Estruturar movimentos 
que requeiram 
coordenação geral e 
seletiva; 
Equilibrar-se em 
diferentes situações, 
com ou sem 

Atividades direcionadas 
para o desenvolvimento 
das capacidades corporais 
e reconhecimento do 
próprio corpo. 
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PROJETOS OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PARTICIPANTES 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

deslocamento, 
controlando sua 
postura; 

Quanto à expressão 
corporal 

  Representar, com 
movimentos corporais, 
elementos e objetivos do 
meio circundante; 
  Reproduzir, com 
movimentos corporais, 
posturas e 
comportamentos de 
animais e de pessoas; 
  Movimentar-se, 
adaptando-se a diferentes 
ritmos; 

Criar sua própria 
seqüência de movimentos 
em atividades de respostas 
livres, vivenciando 
pensamentos e 
sentimentos; 

 
Quanto à recreação 

Participar de jogos e 
brinquedos cantados, 
dramatizações e mímicas; 
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PROJETOS OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PARTICIPANTES 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

Cooperar nas atividades 
de grupos, aceitando 
diversos papéis; 
Utilizar, nos movimentos 
de lazer, habilidades 
motoras adquiridas; 
Desenvolver habilidade de 
modificar jogos e 
atividades para atender 
aos problemas surgidos, 
em relação ao espaço, 
material e tempo 
disponíveis. 

Plenarinha 

“Musicalidade das infâncias: 

de lá, de cá, de outro lugar” 

 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.; 

 Desenvolver a capacidade 
de imitação de sons; 

 Estimular a interação 
social por meio da música; 

 Implementar a música na 
rotina diária  

 Atividades pedagógicas com 
temas musicais; 

 Rodas de músicas com 
canções tradicionais 

  Criação de paródias 
coletivas com a turma; 

 Desenvolver o protagonismo 
infantil deixando a criança 
criar, recriar e expressar-se 
livremente; 

 Brincadeiras que envolvam 
música; 

 Que som é esse? Atividade 
de reconhecimento sonoro, 
com barulho da chuva, 
trovões, 

 Produções de trabalhos 
artísticos com o tema; 

 Ouvir e conhecer ritmos 
musicais diversos; 

Todos os 

professores, 

coordenadoras, 

direção, pedagoga, 

orientadora 

educacional e 

professoras em 

restrição e/ou 

readaptados e 

Famílias dos 

estudantes; 

 

Participação dos alunos e 

professoras nas ações 
planejadas para a 
realização do projeto. 

Atividades práticas e 
registros feitos pelas 
crianças sobre o tema da 
Plenarinha; 

Avaliação oral com a 
turma sobre a Plenarinha 
e as atividades 
desenvolvidas: O que 
mais gostaram? O que 
aprenderam? Etc. 
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PROJETOS OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PARTICIPANTES 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

 Estimular o 
desenvolvimento e 
expressão corporal por 
meio da dança, música e 
expressões culturais. 

 Confecção de 
instrumentos musicais de 
sucata com as famílias. 

 Conhecer na comunidade 
grupos culturais de dança, 
música e outras artes. 

 Trabalhando a temática da 
Plenarinha: “Musicalidade 
das infâncias: de lá, de cá, 
de outro lugar” de forma 

lúdica e criativa. 

 

Circuito de Ciências 

 Unir educação com 

tecnologia para 

potencializar a 

aprendizagem. 

 Usar a tecnologia 
como um recurso 
para ampliar o 
universo da criança 
e ainda dar a ela 
novas ferramentas 
para aprender na 
prática. 

 Estimular e 
potencializar o 
desenvolvimento de 
habilidades 
cognitivas, sócio-
emocionais e 
motoras das 
crianças através da 
inteligência digital. 

 Contribuir para a 
formação da 
consciência crítica 

Participar de experiências 
científicas de forma lúdica 
para novas descobertas e 
aprendizagem significativa; 
Participar do Circuito de 
ciência representando a 
escola com atividades e 
registros das crianças e 
fotografias das 
experiências vivenciadas, 
incentivando a criança a 
exercer o protagonismo 
relatando para outras 
pessoas como foram as 
experiências e atividade 
serializadas; 

       Desenvolver uma 

experiência de 

aprendizagem que 

possibilite aos alunos 

refletir sobre inteligência 

artificial e desenvolvimento 

tecnológico, atendendo às 

Todos os 
professores, 
crianças, 
coordenadoras, 
direção, pedagoga, 
orientadora 
educacional, 
comunidade 
escolar, CRE_NB e 
SEE_DF. 

Participação em todas 
as atividades propostas 
no circuito; 
Atividades práticas e 
registros feitos pelas 
crianças sobre os 
experimentos e 
experiências vividas; 

 Avaliação oral com a 
turma sobre as 
atividades 
desenvolvidas: O que 
mais gostaram? O que 
aprenderam?  Etc. 
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PROJETOS OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PARTICIPANTES 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

da criança diante 
das descobertas e 
dos fatos científicos 
e tecnológicos 
presentes, 
permitindo que 
avance no campo 
científico-
tecnológico. 

suas contribuições para 

uma sociedade melhor. 

 Conhecer a história da 
internet e do computador. 
Apresentar aos alunos a 
robótica e sua relevância, 
construir com materiais de 
sucata um robô, brincar de 
robô; 
Assistir filme em 3D no 
cinema. 
Utilizar meios 
tecnológicos para 
contação de histórias; 
Usar os recursos 
tecnológicos com jogos 
interativos, brincadeiras, 
danças etc.; 
Fazer registro de 
experiências através de 
registros feitos pelas 
crianças e fotografias das 
experiências. 

Trânsito e Mobilidade na 

PP. 

Promover a Educação para o 

Trânsito na escola por meio de 

ações pedagógicas voltadas 

para uma perspectiva de 

mobilidade urbana. 

Despertar uma nova 

consciência em relação ao 

trânsito; 

  Educar para um trânsito 

mais responsável; 

Desenvolver circuitos de 
trânsito para de forma 
lúdica trabalhar a 
conscientização no trânsito 
e mobilidade. 
Fazer rodas de conversa 
sobre o trânsito: O que as 
crianças já sabem o que 
querem saber; 
Utilizar jogos e 
brincadeiras envolvendo 

Todos os 
professores e 
alunos; 
DETRAN_DF, 
pedagoga, 
orientadora 
educacional, 
coordenadoras, 
direção e 
comunidade escolar 

Participação em todas 
as atividades propostas 
no projeto; 
Atividades práticas e 
registros feitos pelas 
crianças sobre o projeto; 
Avaliação oral com a 
turma sobre o projeto e 
as atividades 
desenvolvidas: O que 
mais gostaram? O que 
aprenderam? Etc. 
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PROJETOS OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PARTICIPANTES 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

Orientar de forma 

compreensível e lúdica o 

processo contínuo de 

educação para o trânsito. 

  

placas de trânsito, 
sinalização etc.; 
Trazer o teatro de trânsito 
do DETRAN para 
apresentar-se para as 
crianças; 
Entrevistar um policial do 
trânsito/polícia rodoviária; 
Desenvolver na escola o 
interesse pelo transito 
seguro; 

 Possibilitar o diálogo sobre 
valores e sobre atitudes 
individuais e coletivas no 
trânsito. 

Concurso do Desenho da 

Camiseta do Projeto 

 Realizar um concurso para a 

eleição com as crianças e toda 

comunidade escolar da escolha 

do desenho que representará a 

escola na camiseta do projeto 

cujo tema é: Ceic, que som é 

esse?  

Oportunizar a participação 

democrática da comunidade 

escolar no concurso; 

Despertar a criatividade 
de cada criança; 
Desenvolver o censo 
crítico, e a cidadania; 
Escolher por turma um 
desenho que a represente. 
 Expressar-se através       

do desenho livre 

Todas as crianças 
da escola, 
coordenadoras, 
professoras, 
direção, pedagoga, 
orientadora 
educacional, todos 
os funcionários da 
escola e os pais. 

Participação e 
envolvimento de toda a 
comunidade escolar 
neste processo 
democrático; 

Eleitor do Futuro 

 Capacitar e oportunizar as 
crianças desde cedo a 
desenvolver a cidadania e 
o poder de escolha política 
por meio de variadas 
atividades pedagógica, a 
exemplo de palestras e 
simulações de eleições 
dentro da escola, num 

 Levar por meio de 
atividades lúdicas e 
pedagógicas, a temática 
da cidadania e sua 
importância  
• Incentivar a participação 
das crianças e 
comunidade escolar por 
meio de atividades lúdico-
pedagógicas, acerca da 

Todas as crianças 
da escola, 
coordenadoras, 
professoras, 
direção, pedagoga, 
orientadora 
educacional, todos 
os funcionários da 
escola, os pais, 
TRE-DF, SEEDF e 

Participação e 
envolvimento de toda a 
comunidade escolar 
neste processo 
democrático; 

 Conscientização toda a 
comunidade sobre a 
importância do exercício 
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PROJETOS OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PARTICIPANTES 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

contexto pedagógico com 
urnas eletrônicas, 
incentivando a participação 
no processo eleitoral como 
instrumento de exercício e 
aperfeiçoamento da 
democracia e a busca por 
uma cidadania consciente, 
alimentando sonhos de um 
futuro melhor. 

importância do voto para 
exercício da cidadania  
Realizar um concurso de 
apresentações musicais e 
culturais: Talentos Kids 
com voto de toda 
comunidade escolar. 

 Favorecer a prática do 
debate democrático nas 
rodas de conversa 

CRE-Núcleo 
Bandeirante. 

da cidadania por meio do 
voto. 
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PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL – SOE 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO SERVIÇOS DE APOIO- 2020 
 

Orientadora Educacional – Lidianne Marques Pucci 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES / 
ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA 

ACOMPANHAMENTO 

CONTROLE 

AVALIAÇÃO 

* Oportunizar 
aprendizagens 
significativas 
respeitando as fases 
de desenvolvimento 
das crianças; 
* Sensibilizar a 
comunidade escolar 
para o respeito ao 
próximo e à 
valorização desse 
mesmo; 
* Permear as ações 
pedagógicas, 
valorizando a 
ludicidade, a 
diversidade e a 
sustentabilidade; 
* Integrar as crianças 
com necessidades 
educativas especiais 

* Atendimento 
individualizado –
conforme a 
necessidade de 
cada situação, será 
promovido encontros 
individualizados com 
pais ou crianças, 
podendo ou não 
exigir a presença de 
um professor, 
diretor, psicólogo, 
pedagogo ou outro 
especialista. 
* Atendimento 
coletivo – a serem 
desenvolvidos em 
sala de aula 
semanalmente, e na 
sala do orientador ou 
conforme a 

Equipe Gestora 
Supervisão 
Coordenação 
Professores SEAA 
Conselho Tutelar 

Crianças atendidas na 
nossa unidade escolar: 
1º Período – 4 anos 
2º Período – 5 anos 
Equipe Gestora 
Supervisão 
Coordenação 
Professores Servidores 
Famílias 
(Pais/Mães/Responsáv
eis) 

Durante todo o ano 
letivo 

A avaliação se faz 
necessária durante todo 
o ano, portanto o 
trabalho será avaliado 
por meio da participação 
dos crianças, 
educadores, nas 
diversas atividades, 
nesse sentido 
procederão a partir das 
informações registradas 
de maneira 
sistematizada nos 
atendimentos individuais 
e coletivos, reflexão e 
diálogo com o corpo 
docente sobre os 
resultados das 
avaliações, 
apresentando propostas 
de solução e disfunções 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES / 
ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA 

ACOMPANHAMENTO 

CONTROLE 

AVALIAÇÃO 

na rotina escolar, 
respeitando suas 
especificidades; 
* Reestruturar o 
conceito da 
Administração 
Escolar, na visão da 
Gestão 
Compartilhada; 
Estimular o 
sentimento do 
patriotismo; 
* Reconhecer a 
riqueza cultural do 
nosso povo por meio 
de manifestações 
sociais étnicas e 
religiosas. 
* Implantar e 
fortalecer o Serviço 
de Orientação 
Educacional nesta 
Instituição de Ensino; 
Ampliar a divulgação 
do SOE aos pais e 
responsáveis dos 
discentes; 
* Facilitar o processo 
de integração dos 

necessidade a partir 
de um tema gerador. 
* Orientar crianças 
sobre o ECA – 
Estatuto da Criança 
e do Adolescente; 
* Sessões Coletivas 
com docentes  e 
demais servidores 
conforme 
necessidade desta 
UE, (palestras, 
leituras 
compartilhadas, 
dinâmicas, debates 
com datas pré 
estabelecidas; 
* Planejar ações 
específicas para o 
Dia Nacional de Luta 
da Pessoa com 
deficiência lei nº 
11.133\2005; 

* * Planejamento de 
ações específicas 
para Dia Nacional da 
Consciência Negra 
lei nº 10639\2003. 
* Promover 

detectadas. 
Considerando sempre a 
amplitude da avaliação 
como um processo 
contínuo e constante no 
desenvolvimento do 
trabalho do Serviço de 
Orientação Educacional. 
A flexibilidade do plano 
de ação do SOE 
possibilitará ajustes 
constantes, mediante 
verificação de outras 
necessidades não 
prevista no ato de sua 
elaboração e sujeitas a 
alterações de acordo 
com direcionamento de 
toda ação pedagógica da 
UE. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES / 
ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA 

ACOMPANHAMENTO 

CONTROLE 

AVALIAÇÃO 

educandos no 
ambiente escolar; 
* Orientar e 
acompanhar o 
desenvolvimento, 
afetivo, cognitivo e 
comportamental do 
educando; 
* Elaborar, aplicar e 
analisar os 
Instrumentos de 
coletas de 
informações 
referentes ao bem 
estar e ao 
desenvolvimento 
sócio cognitivo 
discente; 
* Promover encontros 
do SOE com os pais, 
crianças, professores 
servidores e equipe 
gestora; 
* Identificar e 
encaminhar os 
discentes que 
necessitarem de 
atendimento 
especializado de 

encontros 
pedagógicos –
realizados nas 
coordenações 
coletivas com 
docentes e os 
demais servidores 
da escola, onde 
serão trabalhados  
temas sugeridos 
anteriormente pelos 
profissionais citados 
por meio de 
palestras, leituras 
compartilhadas, 
dinâmicas, debates e 
etc; 
* Participação efetiva 
aos conselhos de 
classe e reuniões de 
pais; 
* Manter os 
professores 
informados  quanto 
as atitudes do 
orientador junto às 
crianças, família, 
direção, 
principalmente 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES / 
ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA 

ACOMPANHAMENTO 

CONTROLE 

AVALIAÇÃO 

outros profissionais; 
* Sensibilizar os pais 
ou responsáveis 
quanto à necessidade 
de acompanhamento 
dos filhos; 
* Construir parcerias 
com membros do 
Posto de Saúde local 
em prol da qualidade 
de vida da 
comunidade escolar; 
* Resgatar 
autoimagem, 
aceitação e melhoria 
das relações entre 
professores, 
educandos e demais 
servidores; 
* Manter pasta da 
criança atualizada 
também na secretaria 
com as ações 
realizada pelo 
Orientador e EEAA; 
* Participar e realizar 
estudo de casos com 
EEAA – Equipe 
especializada de 

quando esta atitude 
tiver sido solicitada 
pelo professor; 
* Realizar encontros 
com os  pais e 
comunidade – 
realizados 
bimestralmente, 
oferecendo 
momentos de 
reflexão e trocas de 
experiências, a partir 
de palestras, 
discussões, 
depoimentos, filmes, 
apresentações 
teatrais, a partir dos 
seguintes tópicos; 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES / 
ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA 

ACOMPANHAMENTO 

CONTROLE 

AVALIAÇÃO 

apoio aprendizagem 
das crianças já 
encaminhadas. 
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) DO 

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM - SEAA– 2020 

 

PLANO DE AÇÃO 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Instituição Educacional: Centro de Educação Infantil da  Candangolândia    telefone: 3901 8547/30018348 

Pedagoga: Marla Cristina de Leles Pereira – Matrícula 24389-2            e-mail: marlarany@yahoo.com.br 

Turnos de atendimento: matutino e vespertino 

Ano Letivo: 2020 

Níveis de Ensino Ofertados: Educação Infantil- 4 e 5 anos 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA) desta Instituição de Ensino é composta por uma pedagoga fixa. 

O plano de ação tem por finalidade direcionar o trabalho da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem – EEAA, no ano de 2020 atendendo às necessidades do Centro 

de Educação Infantil da Candangolândia. Foi elaborado conforme as atribuições do pedagogo atuante na Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA, preconizadas 

pela Orientação Pedagógica do SEAA 2010. 

 

 

3 - DIMENSÕES DE ATUAÇÃO 

A atuação da EEAA pauta-se por três grandes dimensões de trabalho: Mapeamento Institucional; Assessoria ao trabalho coletivo e Acompanhamento do processo de 

escolarização, por meio de ações preventivas e interventivas que promovam a melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem desta Instituição de Ensino, em 

parceria com o Serviço de Orientação Educacional – SOE, Professores, Equipe Gestora e demais funcionários.   
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O QUE QUANDO QUEM PORQUE ONDE 

Mapeamento 

Institucional 
De fevereiro a junho Pedagoga 

Para compreender o contexto escolar, 

conhecer e analisar o processo de gestão 

escolar e as práticas educativas, 

valorizando as características particulares 

que interferem diretamente no 

desempenho da Instituição de Ensino.  A 

partir da análise documental e da 

observação das práticas escolares analisar 

conflitos ou avanços, contribuindo para a 

atuação intencional, sistematizada e 

adequada junto aos profissionais da 

escola. 

Diversos espaços e 

setores da escola 

Assessoramento 

ao Trabalho 

Pedagógico 

Durante o decorrer do ano 

letivo 
Pedagoga 

Essa intervenção auxilia a escola/professor 

no reconhecimento das suas práticas 

educativas, promovendo reflexão acerca 

dessas concepções, buscando 

instrumentalizar a equipe escolar e, 

principalmente, o corpo docente para o 

estudo, planejamento, operacionalização e 

avaliação das ações de ensino 

intencionalmente planejadas, por meio de 

assessoramento contínuo para uma prática 

educativa coerente e de sucesso. 

Nas coordenações 

pedagógicas individuais 

dos professores, 

horários agendados com 

a direção, supervisão ou 

coordenação 

pedagógica e 

coordenações coletivas 

de professores às 4ª 

feiras. 

Acompanhamento 

do Processo 

Ensino e 

Aprendizagem 

No decorrer do ano letivo Pedagoga 

Para realizar procedimentos de avaliação e 

intervenção junto às queixas escolares 

objetivando diminuir os encaminhamentos 

e outras manifestações do fracasso 

escolar. 

Nos diversos espaços da 

escola. 
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3. DETALHAMENTO 

TEMA/ASSUNTO AÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGIAS 
RESULTADOS 
DESEJADOS 

AVALIAÇÃO 

Mapeamento 

Institucional 

Coleta de dados 

por meio de 

entrevistas e 

análise 

documental 

Promover uma 

cultura de sucesso 

no âmbito do espaço 

escolar. 

 

Conhecer e analisar 

as características da 

Instituição 

Educacional; 

Investigar, evidenciar 

e analisar 

convergências; 

Conhecer e analisar 

o processo de gestão 

escolar e as práticas 

educativas. 

 

Preenchimento de 

questionários, planilhas 

comparativas, auto 

avaliações, etc. 

 

Propor atividades e 

práticas reflexivas, 

fornecendo subsídios 

para estimular a inovação 

dos modos de trabalho 

coletivo. 

A partir do 

conhecimento  da 

realidade,  efetivar 

promoção do sucesso 

no âmbito escolar. 

Conhecimento da 

instituição para 

melhor atuação. 

 

Sistematização das 

ações e intervenções 

necessárias. 

 

Promoção de um 

bom ambiente de 

trabalho envolvendo 

todos os atores que 

fazem parte do 

contexto escolar 

Assessoramento 

Coletivo 

Promover 

oficinas e 

estudos com os 

Professores, 

Estudantes, 

Agentes de 

Educação, 

Familiares e 

Comunidade 

Propiciar análise 

crítica acerca da 

identidade 

profissional dos 

atores da instituição 

acerca do processo 

de ensino 

aprendizagem. 

Estudo dirigido sobre 

tema de interesse do 

grupo. 

Oficinas a priori sobre 

temas pertinentes de 

acordo com a demanda 

apresentada. 

 

 

Contribuição a prática 

pedagógica do 

educador. 

 

Participar da elaboração 

e revisão  do Projeto 

Político Pedagógico. 

 

 

Possibilidade de 

troca de saberes 

entre os 

profissionais. 

 

Auto-reflexão. 

Avaliações 

Institucionais, das 

coordenações 
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TEMA/ASSUNTO AÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGIAS 
RESULTADOS 
DESEJADOS 

AVALIAÇÃO 

Escolar 

favorecendo a 

reflexão da 

prática 

pedagógica, a 

partir    das 

demandas 

levantadas no 

mapeamento 

institucional; 

Realizar ações 

individuais junto 

aos Professores 

e Equipe   

Gestora, 

oportunizando 

momentos de 

escuta e 

reflexão. 

Participar na 

elaboração do 

Projeto Político 

Pedagógico. 

Participar dos 

Conselhos de 

Classe. 

 

Contribuir com a 

formação 

continuada. 

Criar espaços de 

reflexão com e entre 

os professores, 

coordenadores 

pedagógicos, direção 

escolar e demais 

funcionários, 

sobre práticas 

pedagógicas; 

 

Auxiliar na 

conscientização dos 

processos 

educativos, tanto no 

que se refere aos 

avanços, quanto aos 

desafios que podem 

ser 

superados por meio 

da ação coletiva; 

Participar da 

elaboração do P.P.P., 

avaliações 

institucionais, das 

 

Proporcionar a ações que 

estimulem a imaginação 

e criatividade, partindo 

do princípio de que a 

criança tem sua rota de 

aprendizagem com base 

na visualização. 

 

Participar das 

ENTRADAS com foco no 

desenvolvimento e 

aprendização. 

 

coletivas, reuniões 

extraordinárias, das 

atividades 

pedagógicas 

coletivas 



 

54 

TEMA/ASSUNTO AÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGIAS 
RESULTADOS 
DESEJADOS 

AVALIAÇÃO 

coordenações 

coletivas, reuniões 

extraordinárias, das 

atividades 

pedagógicas 

coletivas e conselhos 

de classe; 

Contribuir com a 

formação 

continuada; 

Proporcionar espaço 

de escuta aos 

funcionários de 

todos os segmentos 

da Instituição, à 

família e à criança; 

Propor estratégias 

que possibilitem o 

entendimento das 

origens das 

dificuldades de 

escolarização e 

ações interventivas. 

 

Acompanhamento do 

Processo Ensino 

Aprendizagem. 

Fazer um estudo 

prévio junto aos 

profissionais da 

Diminuir os 

encaminhamentos de 

alunos com queixa 

Escuta ao professor. 

Escuta da família 

(convocação). 

Proporcionar uma 

ressignificação do olhar   

do professor  sobre o 

Promoção de uma 

avaliação continuada 

e diversificada 
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TEMA/ASSUNTO AÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGIAS 
RESULTADOS 
DESEJADOS 

AVALIAÇÃO 

Instituição com 

vistas a 

conhecer e 

fundamentar os 

avanços da 

criança e 

investir na 

estimulação 

para seus 

avanços; 

de dificuldade de 

aprendizagem para 

uma avaliação 

individual, focando o 

desenvolvimento e 

aprendizagem no 

coletivo (intervenção 

institucional). 

Observar os 

estudantes 

encaminhados no 

contexto da escola; 

Orientar os pais ou 

responsáveis e fazer 

devidos 

encaminhamentos. 

Promover/organizar 

palestras temáticas 

para pais e 

funcionários da 

Instituição. 

Participar das 

Coordenações 

Pedagógicas locais, 

intermediárias e 

centrais; 

 

Observação no contexto 

da escola: sala de aula e 

demais espaços como 

parques, refeitório e 

atividades lúdicas entre 

outros. 

 

Intervir nas situações de 

queixas escolares. 

 

Observação do estudante 

no contexto escolar. 

 

Análise da história 

escolar relacionada ao 

estudante. 

 

Entrevista/orientação às 

famílias/ responsáveis e 

aos 

professores. 

 

Devolutivas do processo 

avaliativo. 

(a) estudante e sua 

produção escolar. 

visando uma cultura 

de sucesso do 

estudante. 
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TEMA/ASSUNTO AÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGIAS 
RESULTADOS 
DESEJADOS 

AVALIAÇÃO 

Acompanhar 

estudantes com 

Necessidades 

Educacionais 

Especiais, bem como 

com Transtornos 

Funcionais. 

Realizar estudos de 

casos articulados 

com a Coordenação 

Intermediária 

Regional e/ou 

Central, quando 

houver previsão de 

mudanças no tipo de 

enturmação e ou 

para casos omissos; 

 

 

 

Pedagoga: Marla Cristina de Leles Pereira 

Mat. 24389-2 

 

     

 

 
                          _____________________________________________ 
                                                    Equipe Gestora 
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PROJETO LUDOTECA  

PLANO DE AÇÃO DA PROFESSORAS MARIA EUNICE DA SILVA NETA  

 

Apresentação: 

O projeto de revitalização e conservação da LUDOTECA surge do desejo contribuir para a 

aprendizagem dos alunos através de um espaço interativo revitalizado e organizados para oferecer 

jogos, fantasias, livros e brinquedos educativos ou livres, dispostos em uma sala especifica que 

será acessível a todos os alunos da unidade escolar, em horários específicos semanais pré-

definidos pela equipe gestora. 

 

Justificativa: 

A LUDOTECA é um ambiente lúdico preparado especialmente para que as crianças se 

apropriem dos seus direitos de aprendizagem. Espaços em que, sendo elas protagonistas de seu 

desenvolvimento, brinquem, inventem, expressem seus sentimentos, suas fantasias e desejos, 

adquirindo novas habilidades e desenvolvendo a imaginação e a autonomia, a conservação e 

organização do ambiente, habilidades como ouvir, falar, seriar, categorizar além de enriquecer 

também as suas interações sociais. 

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

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

e desenvolvimento da criança: 1. conviver, 2. brincar, 3. participar, 4. explorar, 5. expressar e 

6. conhecer-se. 

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

fundamentais para que a criança possa aprender e se desenvolver: 

 O eu, o outro e o nós; 

 Corpo, gestos e movimentos; 

 Traços, sons, cores e formas; 

 Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
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A brincadeira povoa o imaginário infantil, enriquece o universo, as vivências e as 

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

sociocultural, interagindo consigo e com a comunidade. É, portanto, uma parte fundamental da 

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

e estabelece contato com os campos de experiência, sendo protagonista de seu desenvolvimento. 

É essencial para a Educação Infantil, difundir através de ações lúdicas e brincadeiras livres 

ou dirigidas, os conteúdos elencados, estimulando a interação da criança com seus pares, 

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

moralidade, afetividade, autonomia, conhecimento e socialização. 

Nesse sentido, o brincar, de diversas formas, em diferentes espaços e tempos e com 

diferentes pares, é responsável por ampliar e diversificar o universo infantil, criando novas 

possibilidades. 

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

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

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

relacionais. 

Para Santos (1995), jogos, brinquedos e brincadeiras fazem parte do mundo da criança, pois 

brincar está presente na humanidade desde o seu início. O brincar é, portanto, uma atividade 

natural, espontânea e necessária para a criança, constituindo-se por isso, em peça importantíssima 

na sua formação. 

No brincar a criança explora, coleta, seleciona, coleciona e constrói conforme a sua vontade 

e/ou através de observações de experiências anteriores. Assim, ela aprende a elaborar suas 

reflexões, estratégias, independência e criatividade, permitindo que aumente a sua experiência e 

do grupo na qual está inserida. 

As brincadeiras contribuem no desenvolvimento infantil de forma decisiva, construindo um 

adulto que acredita em seu potencial transformador, cultivando dentro de si uma forte vontade de 

viver em um mundo melhor. 

 

Objetivo Geral: 

Proporcionar aos alunos da unidade escolar um espaço lúdico revitalizado que possibilite as 

crianças que se apropriem dos seus direitos de aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento 

intelectual, emocional e social de cada uma delas.   

Objetivos Específicos: 

· Garantir os direitos de aprendizagem; 

· Favorecer ações lúdicas que viabilizem o acesso ao brincar; 

· Promover momentos de socialização; 
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· Estimular a resolução de conflitos; 

· Contribuir para a melhoria da aprendizagem; 

Metodologia: 

Em horário previamente estabelecido, cada turminha se encaminhará até a sala destinada a 

Ludoteca.  

A sala foi decorada de forma bem atrativa, para que desperte no aluno a imaginação, 

criatividade, a curiosidade e o interesse em interagir, despertando o seu lado lúdico. 

Tanto as crianças quanto o espaço físico, ficarão sob responsabilidade do professor regente 

durante todo período de permanência no local. Cabe ainda ao professor regente, explicar as regras 

de uso adequado do espaço.  

Os combinados para o uso serão previamente estabelecidos pela professora responsável 

em coordenação pedagógica. 

Cabe a professora responsável pelo projeto, conferir a organização do espaço, garantindo 

que ele esteja sempre em condições adequadas de uso, bem como propor ações que enriqueçam 

as experiências das crianças neste espaço.  

 Fica vedado ao professor regente utilizar o espaço fora de seu horário sem a devida 

comunicação da gestão.  

Caso a professora responsável pelo projeto esteja em restrição funcional, fica vedado a ela, 

se responsabilizar pela regência da turma, cabendo ao professor regente toda responsabilidade de 

qualquer incidente, acidente ou dano ocorrido no local em sua ausência durante o seu horário.  

 

Recursos:  

 Materiais estruturados ou brinquedos convencionais; (carrinhos, bonecos diversos, 

mobília, cavalos de balanço, instrumentos e brinquedos musicais, etc. 

  Materiais não estruturadas, como canos de PVC, tocos de madeira, panelas, pratos 

de plásticos, travessas/bacias de plástico, vasilhas com tampas, talheres de plásticos 

e muitos materiais de cozinha, jogos de encaixe, alinhavos, bambolês, fantoches, 

fantasias, sucata, materiais de reuso, etc. 

 Músicas 

 Histórias 

A partir da exploração desses materiais, as crianças constroem novas brincadeiras e formas 

diferentes de brincar. 

 

 

Recursos Humanos: 
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Professores regentes e com restrição funcional; Estudantes; Equipe gestora; Coordenadores 

Pedagógicos e Equipe de conservação e limpeza; 

 

Recursos de consumo: 

 canos de PVC;  

 tocos de madeira;  

 panelas;  

 pratos de plásticos;  

 travessas/bacias de plástico;  

 vasilhas com tampas;  

 talheres de plásticos e muitos materiais de cozinha; 

  jogos e blocos de encaixe;  

 alinhavos;  

 bambolês;  

 carros;  

 bonecas;  

 pelúcias; 

 fantoches; 

 fantasias e acessórios; 

 espelho;  

 sucata;  

 materiais de reuso; 

 tatames de eva; 

 livros; 

 aparelho de som; 

 mobiliário convencional e reciclado. 

Observação: 
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A sala acabou de passar por uma revitalização, onde foram empregados o valor de R$ 

1, 200, 00 (Um mil e duzentos reais) oriundos de arrecadação advinda de festa pedagógica. 

Eu, professora Maria Eunice, me responsabilizei pelo uso desta quantia, bem como por este 

projeto, sendo auxiliada pela professora Liliane Rosa. Os comprovantes de prestação de 

conta foram entregues à chefia imediata em dezembro de 2019. A sala será “reinaugurada” 

e estará disponível para uso no início do ano letivo de 2020.  

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANIMA-ESEB. Caracterização das ludotecas. Disponível em: <http://anima-

eseb.blogspot.com.br/2008/01/as-ludotecas.html>. Acesso em: 20 fev. 2013. 

BAÚ DA TIA SÔNIA. Jogos e brincadeiras. Disponível em: 

<http://baudatiasonia.blogspot.com.br/p/brincadeiras_10.html>. Acesso em: 20 fev. 2013. 

EDUCAR É SEMEAR COM SABEDORIA E COLHER COM PACIÊNCIA. Projeto de implantação da 

ludoteca. Disponível em: <http://solazzi.blogspot.com.br/2011/09/projeto-de-implantacao-

da-ludoteca.html>. Acesso em: 20 fev. 2013. 

LEITURA EM AÇÃO. Projeto de implementação da ludoteca. Disponível em: 

<http://leituraemao.blogspot.com.br/2011/10/projeto-de-implementacao-da-

ludoteca.html>. Acesso em: 20 fev. 2013. 

NERY, Madson George da Silva. Educação e Corporeidade. Coleção Formando Educadores. 

Nupre, 2011. 

PORTAL EDUCAÇÃO. Projeto Ludoteca. Disponível em: 

<http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/22028/projeto-ludoteca>. Acesso 

em: 20 fev. 2013. 

SANTOS, Santa Marli Pires dos. Brinquedoteca: Sucata vira Brinquedo. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1995 apud SABER PEDAGÓGICO. Projeto Ludoteca. Disponível em: 

<http://saberp.blogspot.com.br/2011/09/projeto-ludoteca.html>. Acesso em: 20 fev. 2013. 

O papel das brincadeiras no desenvolvimento infantil.  (phomenta.com.br)  SPES 

Infantil – Serviço Social da Paróquia São Paulo Apóstolo. Acesso em 13/02/20.  
 

http://anima-eseb.blogspot.com.br/2008/01/as-ludotecas.html
http://anima-eseb.blogspot.com.br/2008/01/as-ludotecas.html
http://baudatiasonia.blogspot.com.br/p/brincadeiras_10.html
http://solazzi.blogspot.com.br/2011/09/projeto-de-implantacao-da-ludoteca.html
http://solazzi.blogspot.com.br/2011/09/projeto-de-implantacao-da-ludoteca.html
http://leituraemao.blogspot.com.br/2011/10/projeto-de-implementacao-da-ludoteca.html
http://leituraemao.blogspot.com.br/2011/10/projeto-de-implementacao-da-ludoteca.html
http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/22028/projeto-ludoteca
http://saberp.blogspot.com.br/2011/09/projeto-ludoteca.html


 

62 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

COORDENADORAS LOCAIS: SILVIA E ANDREA LIMA 

 

OBJETIVOS METAS PARCERIA PÚBLICO CRONOGRAMA 
ACOMPANHAMENTO 

E 
AVALIAÇÃO 

Participar da 
elaboração, 
implementação, do 
acompanhamento e 
da avaliação da 
Proposta Pedagógica 
da Unidade Escolar. 
 
Oportunizar ações 
afetivas para 
participação da 
comunidade escolar 
e famílias na 
construção do 
Projeto Pedagógico 
da escola. 
 
Estudar e 
implementar o 
Currículo em 
Movimento da 
educação Infantil. 
 
 

Construir, discutir, 
implementar e avaliar a 
Proposta Pedagógica da 
escola, junto à Equipe 
Gestora e ao corpo 
docente; 

 
Promover momentos de 
estudo para 
aprofundamento teórico 
das temáticas junto aos 
profissionais da escola. 
 
 
Oficinas/Palestras com 
temas voltados para os 
campos de experiência do 
currículo; 
Realizar estudos 
temáticos sobre o Currículo 
em Movimento; 
 
 

 
Conselho 
Escolar; 
 
Conselho 
tutelar; 
 
Comunidade 
escolar 
 
Gestão/Direção; 
 
Pedagoga; 
 
Orientadora 
Educacional; 
 
Professores; 
 
Pais e ou  
Responsáveis. 
 
 
 

Comunidade 
Escolar; 
 
Estudantes da 
Unidade Escolar; 
 
Corpo docente e 
discente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 
Pedagógica; 
 
Coordenações 
Coletivas e por 
período; 
 
Nos dias letivos 
temáticos; 
 
 Ano letivo de 2020, 
em consonância com 
o Calendário Escolar 
das Escolas Públicas 
do Distrito Federal. 

Discutir a necessidade do 
acolhimento as famílias e 
responsáveis na escola com o 
intuito de fazer uma parceria da 
escola/ família de forma efetiva; 
 
 Acontecerá ao longo do ano 
letivo, por meio de reflexões que 
possibilitem reformulações ou 
adaptações quando necessárias 
do trabalho pedagógico que será 
desenvolvido. 
 
Realizar estudos para 
conhecimento e discussão 
acerca do currículo em 
movimento da 
educação infantil do DF; 
 
 Implementar projetos que 
contemplem as reais 
necessidades das crianças, 
dialogando com o 
currículo; 
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OBJETIVOS METAS PARCERIA PÚBLICO CRONOGRAMA 
ACOMPANHAMENTO 

E 
AVALIAÇÃO 

 Incentivar a 
construção do senso 
de equipe junto ao 
corpo docente, 
envolvendo a 
participação de 
todos nos projetos 
de aperfeiçoamento 
das práticas 
pedagógicas e 
estimular a 
formação 
continuada do 
grupo, assegurando 
a Coordenação 
pedagógica como 
espaço de formação; 
 

 
Divulgar e 

incentivar a 

participação dos 

professores em todas 

as ações pedagógicas 

promovidas pela 

SEEDF; 

 
 

Orientar e 
coordenar a 

 Realizar junto à Equipe 
Gestora momentos de 
planejamento por 
períodos; 
 

Participar em palestras, 
debates, seminários, dias 
de formação e demais 
eventos promovidos pelas 
diversas instâncias da SEDF 
divulgando e incentivando 
a participação dos 
docentes quando a eles 
destinados; 

 

Repassar informações 
destinadas à equipe gestora 
e docente, referentes à 
participação em atividades 
promovidas em espaço-
tempo fora da Instituição 
Escolar, a respeito dos 
trabalhos da Educação 
Infantil; 
 
Desenvolver, articular e 
aplicar projetos vindos de 
acordo com o interesse das 

Coordenadores 
locais de outras 
unidades 
escolares da 
Educação Infantil 
da Regional do 
Núcleo 
Bandeirante. 
 
 

 Reflexões  
realizadas durante 
as coordenações por 
período e coletivas. 
 
 Auxiliar na organização de 
atividades pedagógicas e no 
acolhimento das crianças; 
 
 Promover no ambiente escolar 
momentos que possibilitem aos 
professores, avaliar e repensar 
sua prática, almejando assim, a 
melhoria da qualidade do 
processo ensino aprendizagem; 
 
 Proposição de ações educativas 
que busquem a melhoria na 
qualidade do trabalho 
pedagógico; 
 
 Orientar e coordenar a 
participação docente nas fases 
de elaboração, de execução, de 
implementação e de avaliação 
da Organização Curricular. 

 
 Organizar e planejar em 
conjunto com o grupo docente e 
equipe gestora as ações coletivas 
promovidas pela IE, como: 
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OBJETIVOS METAS PARCERIA PÚBLICO CRONOGRAMA 
ACOMPANHAMENTO 

E 
AVALIAÇÃO 

participação 
docente nas fases de 
elaboração, de 
execução, de 
implementação e de 
avaliação da 
Organização 
Curricular. 
 
Oportunizar 
espaço de diálogo e 
reflexão entre os 
professores, 
relacionados aos 
fundamentos 
teóricos e a práxis 
pedagógica. 
 
Favorecer formas 
de apoio à prática 
pedagógica do 
professor; 
 
Fortalecer o 
trabalho Coletivo; 
 
Avaliar com 
freqüência as ações 
pedagógicas; 
 

turmas relatadas pelos 
professores; 
 
 Orientar os docentes 
quanto ao registro a 
respeito do trabalho 
pedagógico e 
acompanhamento do 
desenvolvimento das 
crianças, em forma de 
anotações próprias em 
caderno de planejamento, 
preenchimento do diário 
de classe e Relatório 
descritivo Individual do 
aluno de Avaliação 
bimestral e Semestral, 
considerando a escuta e o 
olhar sensível, sistemático 
e cuidadoso às diversas 
situações, proporcionando 
estudos a este respeito 
para o maior 
entendimento. 

 
Realizar estudos á 
respeito da construção 
diária do relatório 
individual da criança; 

 
 

eventos diversos, comemorações, 
palestras, oficinas, passeios, 
acolhidas, etc., envolvendo os 
diversos segmentos (escola, 
comunidade e crianças); 
 

Otimização do espaço-tempo 
destinados à coordenação 
coletiva, apresentando pauta 
organizada, direcionando o 
estudo, discussões e 
planejamento das ações 
pedagógicas, registrando os 
resultados em ata própria a cada 
encontro;  
 
Acompanhamento das fases de 
elaboração, aplicação e avaliação 
do Planejamento da Educação 
Infantil, oferecendo suporte 
referencial e apoio humanizado à 
equipe docente, incentivando a 
integração das atividades de 
educar e cuidar, brincar e 
interagir; 
 
Criação de condições e 
orientações quanto à produção e 
utilização de materiais de ensino 
e aprendizagem que promovam 
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OBJETIVOS METAS PARCERIA PÚBLICO CRONOGRAMA 
ACOMPANHAMENTO 

E 
AVALIAÇÃO 

Participar dos 
conselhos de classe; 
 
Utilizar os 
Indicadores de 
Qualidade da 
Educação Infantil 
como referência 
para um trabalho 
efetivo e de 
qualidade com todos 
os estudantes 
incluindo os 
estudantes com 
necessidades 
educacionais 
especiais (ANEEs). 

 
Promover uma educação 
de qualidade, atendendo 
às nnecessidade das 
crianças no plano 
emocional, cognitivo e 
motor de forma global. 

 
 
 
 

 

melhor qualidade do trabalho 
pedagógico, envolvendo todas as 
crianças, incluindo as crianças 
com necessidades educacionais 
especiais (ANEEs); 

 
Serão utilizados instrumentos 
nas coordenações coletivas, RDIA 
– Relatório Descritivo Individual 
do aluno, Conselho de Classe, 
reuniões de avaliação com a 
comunidade e escuta sensível das 
crianças. 
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ANEXOS 

PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS NA CONSTRUÇÃO DO PP 
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CONCURSO DO DESENHO DA CAMISETA DO PROJETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 
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ABERTURA DO PROJETO COM O  

TRIO MÚ – SI – CA  

 


