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2- APRESENTAÇÃO 

 

      A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, e direito da criança até cinco 

anos de idade e cumpre as funções indissociável de educar, brincar e cuidar. A Base Nacional 

Comum Curricular da Educação Infantil está estruturada em campos de experiências, no 

âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem.   

   A Educação Infantil, de acordo com a Constituição Federal, é dever do Estado, e é ofertada 

em instituições próprias, creches (de zero a três anos) e pré-escolas (de quatro e cinco anos), 

em jornada integral ou parcial. Ocorre em espaços institucionais coletivos, não domésticos, 

públicos ou privados, caracterizados como estabelecimentos educacionais e submetidos a 

múltiplos mecanismos de acompanhamento e controle social. O atendimento é realizado por 

meio de práticas pedagógicas cotidianas, intencionalmente planejadas e sistematizadas em 

uma proposta pedagógica construído com a participação da comunidade escolar e 

desenvolvido por profissionais devidamente habilitados conforme estabelecido por lei. 

   No dia 7 de fevereiro conforme previsto no calendário escolar da Secretaria do Estado de 

Educação do Distrito Federal – SEEDF, realizamos reelaboração coletiva da Proposta 

Pedagógica com ampla participação da comunidade escolar”. A diretora Cristiana Rodrigues 

passou algumas informações sobre o que é a Proposta Pedagógica e a importância de se 

participar da construção da mesma para que a Instituição tenha sua identidade própria.  

   A coordenadora pedagógica Iranilde Bezerra de Medeiros, apresentou os projetos 

específicos já trabalhados pela instituição e falou sobre o Currículo Em Movimento do Distrito 

Federal.  

   A realização da reelaboração coletiva da Proposta Pedagógica foi de suma importância para 

que a comunidade escolar tenha como objetivo nortear nosso trabalho com a identidade da 

comunidade local. 

    Esta proposta pedagógica traduz os princípios as diretrizes de decisões pedagógicas 

discutidas aprovadas e assumidas pela instituição de ensino, envolvendo o corpo docente, 

pais, técnico e administrativo da escola, que após as análises, reflexões e discussões buscou 

alinhar a legislação educacional vigente com a expectativa e as necessidades de seus 

usuários. Nesta PP apresentamos a nossa instituição a realidade em que está inserida a sua 

função social, os princípios, objetivos e concepções teóricas que norteiam o nosso trabalho, 

como trabalho pedagógico é organizado, a rotina da instituição, a organização curricular, os 

projetos desenvolvidos e como cada área irá atuar para oferecer atendimento de qualidade.  
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     Nesse sentido esta proposta se trata apenas de um “desenho”, um “esboço”, daquilo que 

pretendemos realizar no tempo e no espaço por nós vividos na CEPI - Algodão do Cerrado. 

 

                

 

 

3- HISTÓRICO 

3.1 Origens históricas, Natureza e Contexto da Instituição. 

Esta Instituição foi fundada em 01 de outubro de 2018, na gestão do então Governador Sr. 

Rodrigo Sobral Rollemberg, onde recebeu o nome de CENTRO DE PRIMEIRA INFANCIA 

ALGODÃO DO CERRADO, com o objetivo de atender a demanda de educação em período 

integral para crianças até três anos. 

O CEPI Algodão do Cerrado, popularmente conhecidos como creche, atendem crianças de 

quatro meses a três anos, em tempo integral (10 horas). Tem capacidade para receber até 

136 alunos. Onde atendem a oito turmas de crianças de 0 a 3 anos.  Sendo uma turma de 

Berçário I (a partir dos 4 meses); uma turma de Berçário II (a partir de 1 ano); três turmas de 

maternal I (a partir de 2 anos); três turmas de Maternal II (a partir dos 3 anos). Contamos com 

profissionais docentes e não docentes que trabalham pela promoção das aprendizagens e do 

desenvolvimento integral da criança. 

A comunidade que a Cepi Algodão do Cerrado está inserida foi construída com o intuito de 

atender o grande índice populacional de Brasília. Esta comunidade é composta em sua 

maioria por uma população carente, onde muitas famílias dependem de benefícios do 

governo para sobreviver e apresentam uma característica comum, que é grande quantidade 

de membros familiares, os pais trabalham o dia inteiro, ficando os filhos sozinhos durante o 
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dia. pequena parte das nossas crianças vive com apenas um dos pais, avós ou outros 

parentes. As crianças da comunidade não dispõem de áreas de lazer, bibliotecas ou 

programas de esporte, restando então, a vivência nas ruas como opção de lazer, jogando 

bola ou participando de outras brincadeiras, assim como a mercê da violência e do crime. 

Tudo isso contribui para a defasagem idade/série das nossas crianças. Como toda grande 

cidade, a cidade de Samambaia necessita de infraestrutura (rede de águas pluviais, cinema, 

um hospital bem equipado, e áreas de lazer em geral,) para atender a toda população. Com a 

chegada do Cepi Algodão do Cerrado a essa comunidade trouxe grande melhoria para as 

famílias, pois as famílias em sua maioria não dispõem de condições financeiras para custear 

escolas para os filhos, no que si refere aos moradores próximos ao prédio, segundo alguns 

moradores as ruas ficaram mais movimentadas coibindo assim frequentes assaltos nas 

proximidades. 

A AFMA – Ação Social Comunitária é uma entidade de cunho assistencial e educacional. 

Poderia ser vista como uma instituição filantrópica comum se não fosse sua história 

solidificada em suspiros, lágrimas e sonho. O sonho de uma criança muito pobre que nasceu 

em Campina Grande, estado da Paraíba, no Nordeste brasileiro. 

Diante do sofrimento de infância, Maria Lima da Silva prometia que, quando crescesse, iria 

cuidar de crianças. O desejo de seu coração era elaborado dos mais profundos e era na 

verdade, uma promessa de Deus. O suspiro se fez sonho. Um sonho de um mundo com mais 

amor, humildade, perdão e solidariedade. 

    Já adulta Maria Lima mudou-se para Trajanópolis, interior de Goiás, um lugar de muitas 

famílias necessitadas de ajuda. O toque divino em seu coração deu-lhe a inspiração de mudar 

a situação existente. Ganhou um terreno e, nele, surgiu a AFMA – Ação Social Comunitária 

em 1985. Foi o início da concretização do sonho. A taquicardia de um coração movido pelo 

desejo fez o sonho crescer e tornar-se mais consistente. Logo depois, mais um desafio foi 

construído, na cidade de Samambaia, no Distrito Federal. Sendo inaugurada a Unidade em 

Samambaia em 30 de junho de 1995 em prédio próprio planejado para oferecer conforto e 

boas condições de atendimento para as crianças. 

     As ações tiveram seu início logo de imediato à inauguração, suas ações ainda voltadas 

para o campo da Assistência Social amparando crianças e suas famílias com o serviço de 

creche em parceria com a extinta Legião Brasileira de Assistência (LBA) e em seguida extinta 

Fundação do Serviço Social do DF sendo o serviço das parcerias assumidas pela demais 

Secretarias de Assistência Social do DF. 

    Só em 2009 com a regulamentação da Lei Federal que determinou o serviço de creche 

ofertado por todas as ONGs do Brasil fossem vinculados as Secretarias de Educação 

Municipais e do Distrito Federal.  A partir desse momento começou se o processo de 
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regularização e de credenciamento do serviço ofertado sendo finalizado esse processo de 

2010 com a publicação da portaria 97/2010 que credencia e dá demais providências sobre os 

aspectos legais do Centro de Educação Infantil. 

     No Distrito Federal, para garantir a oferta da Educação Infantil por meio de convênio, o 

GDF/SEEDF repassa recursos financeiros, para o atendimento educacional às crianças na 

primeira etapa da Educação Básica, às instituições sem fins lucrativos que possuem prédio 

próprio e/ou para gestão em prédio público os CEPI, desde que as instituições atendam aos 

critérios estabelecidos pela SEEDF e as legislações em vigor. Tal estratégia pressupõe que 

as duas partes, poder público e instituição, possuem interesses comuns – atendimento 

educacional à criança – e prestem mútua colaboração para atingir seus objetivos. A atuação 

do poder público não deve se limitar ao repasse de recursos, mas envolver permanente 

orientação, supervisão, formação continuada, assessoria técnica e pedagógica. Ações como 

essas expressam o real compromisso do poder público com a qualidade do atendimento às 

crianças e às famílias e/ou responsáveis e tem sido realizada por meio da extensão a estas 

instituições de todas as orientações pedagógicas: Currículo em Movimento da Educação 

Básica – SEEDF; Diretrizes de Avaliação Educacional Aprendizagem, Institucional e em Larga 

Escala 2014-2016; Orientação Pedagógica, Proposta Pedagógica e Coordenação 

Pedagógica. 

    O objeto deste convênio é a ação conjunta entre o Governo do Distrito Federal - por meio 

da SEEDF - e a AFMA Ação Social Comunitária entidade sem fins lucrativos, em consonância 

com a legislação em vigência, nacional e local, para o atendimento a Educação Infantil. 

    Para atingir os objetivos a que se propõe, a CEPI Algodão do Cerrado conta com um 

modelo de Administração Sistemática, cujo ponto de partida está voltado para os aspectos 

qualitativos das atividades a serem desenvolvidas, canalizando esforços que estimulem o 

desenvolvimento de pessoas e processos num mesmo grau de participação, para o alcance 

de resultados satisfatório contamos com: 

Recursos Humanos 

 08 (oito) Professores 

 13 (onze) Monitoras  

 03 (três) Auxiliares Serviços Gerais 

 01 (uma) Cozinheira  

 02 (duas) Auxiliares de Cozinha 

 01 (um) Secretário Escolar 

 01 (um) Diretor 

 01 (um) Coordenador Pedagógicos 

 01 (um) Porteiro 
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Recursos Materiais 

Instalações físicas: 

 08 salas de aulas  

 01 sala de coordenação  

 01 sala de diretoria 

 01 secretaria  

 01 refeitório  

 01 cozinha  

 01 dispensa de alimentos 

 01 dispensa de panelas   

 01 lavanderia  

 01 sala de videoteca (brinquedos, TV, DVD). 

 01 sala brinquedoteca (livros Literatura Infantil, brinquedos e jogos pedagógicos, 

fantoches, armário, mesas, cadeiras) 

 02 banheiros grandes (sanitários, lavatórios e chuveiros) 

 05 banheiros pequenos (sanitário, lavatório e chuveiro) 

 01 depósitos 

 01 Área de recreações ao livre 

 01 Tanque de areia e arena 

 01 Parquinho 

 Diagnóstico da escola e de seu território: Fundo da Instituição temos um 

terreno que é utilizado como campo de futebol, por ser uma área isolada a 

comunidade afirma ser perigoso. Diante disso, a comunidade escolar demonstra 

receio quanto ao perigo ao redor da creche e reivindicaram maior segurança para 

o local. 
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1- IDENTIFICAÇÃO – Identificação da Unidade Escolar  

 

Coordenação Regional de Ensino: Samambaia 

  

Nome: Centro De Primeira Infância Algodão do Cerrado 

 

Endereço: QS 617 Área Especial nº 02 – Samambaia Norte-DF  

 

Número do INEP: 53017811 

 

Número do credenciamento Conselho de Educação: 084000527/2014  

 

Fone: (61) 3359-4265 

 

Email: cepialgodãodocerrado2018@gmail.com 

  

CEP: 72000-000 

 

Equipe 

 

Diretora pedagógica:  

Cristiana Rodrigues de Oliveira Barbosa 

 

Coordenadora pedagógica: 

Iranilde Bezerra Medeiros    

 

Secretária:  

Cleonice Pereira dos Santos 
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4- DIAGNOSTICO DA REALIDADE 

   A creche está inserida em uma comunidade formada em sua maioria por famílias de baixa 

renda, com pouco acesso ao lazer.  

    No entanto as casas têm saneamento básico, há um posto de saúde na comunidade,  e 

transporte público, apesar da CEPI Algodão do Cerrado está situada na quadra 617, 

atendemos alunos de diversas quadras da Samambaia Sul e Norte, temos também algumas 

oriundas da invasão que fica na quadra 800, sendo que um quantitativo significante são 

famílias que possuem baixo nível socioeconômico, possuem apenas o Ensino Médio, com 

renda familiar em torno de um salário mínimo e complementam sua renda com os auxílios do 

governo, vivem em casas de tijolos, em sua pequena maioria as crianças vivem com os pais e 

irmãos. Uma boa característica da nossa comunidade é que sempre são muito presentes e 

participativos, temos um grande quantitativo de pais em nossas reuniões o que vem 

facilitando em muito nosso trabalho conhecendo a realidade de cada família e o contato entre 

família e escola.  

   Cepi Algodão do Cerrado é de suma importância para grande maioria das famílias, pois 

essas famílias não teriam condições de arcar com os custos escolares.  

   Dentro da realidade local, 60% das famílias são beneficiadas com o Programa Bolsa Família 

e somente 40% não recebem o benefício. Nesse sentido, é de grande importância identificar 

os aspectos do funcionamento do sistema familiar que podem estar relacionados ao bom 

funcionamento emocional e cognitivo. O Cepi Algodão do Cerrado é um ambiente de 

desenvolvimento da criança, no entanto, não pode ser a substituta da família, mas sim um 

socializador diferente do familiar. E, é neste contexto que a creche Cepi Algodão do Cerrado 

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

 

5-FUNÇÃO SOCIAL 

    A AFMA –Cepi-Algodão do Cerrado tem como finalidade o desenvolvimento integral do 

educando, tendo por meta a construção do conhecimento que é indispensável ao exercício 

ativo, criativo e crítico da cidadania na vida cultural, política, social e profissional com isso 

alcançar a educação de qualidade necessária às crianças levando em conta inúmeros fatores 

essenciais para responder aos desafios atuais. 

 Os princípios que norteiam a prática desta instituição educativa são proporcionados às 

crianças, através de experiências pedagógicas, durante o período letivo e estão contemplados 

no currículo escolar e fundamentados nos princípios legais. 
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   Acreditamos que os fundamentos epistemológicos norteiam a prática dos professores e que 

esses fundamentos, muitas vezes diferenciados de professor para professor, aparecem na 

medida em que cada um planeja a sua aula, traçando objetivos, e selecionando atividades. 

  Buscamos então, na epistemologia genética, fundamentação para nossa prática pedagógica. 

 Para os epistemológicos genéticos, dentre eles Piaget, o conhecimento é considerado como 

uma construção continua e essencialmente ativa. É oportuno ressaltar, as contribuições 

relativas á concepção do conhecimento, a construção do sujeito epistêmico, ao conceito de 

aprendizagem e a noção de interdisciplinaridade fornecida pela epistemologia genética. O 

conceito de interdisciplinaridade fica mais claro quando o conhecimento mantém um diálogo 

permanente com os outros conhecimentos. Tentamos, por meio da interdisciplinaridade, 

transpor fronteiras. 

   A construção do sujeito epistêmico requer um longo e laborioso percurso, no qual a 

aprendizagem e o ensino têm papel fundamental. 

  O sujeito da aprendizagem, como sujeito do conhecimento, requer a possibilidade de que as 

informações por eles passadas possam ser registradas. Sem atribuições de significado, não 

há produção de conhecimento, mas quanto aos fundamentos cognitivos, epistemológicos e 

sócio-afetivos dos processos de ensino e de aprendizagem. 

  Com essa necessidade de significação, cresce muito a responsabilidade do professor, que 

deve trabalhar como facilitador mediador não só quanto aos conteúdos para a construção do 

conhecimento, mas quanto aos fundamentos cognitivos, epistemológicos e sócios afetivos 

dos processos de ensino e de aprendizagem.  

  A contextualização é essencial para a aprendizagem significativa do educando. Como afirma 

Vygotsky, existe a zona de aprendizagem e essa zona é melhor ativada quando conteúdos  

circulares são desenvolvidos estudante professor de maneira contextualizada. Por isso, é de 

valor inestimável estabelecer relações entre o conteúdo a ser trabalhado e o cotidiano. 

  Temos convicção de que as relações pedagógicas, restritas, unilaterais, autoritárias, 

ameaçadoras não têm mais espaço no contexto atual. 

  Com o avanço das abordagens dos processos de ensino e de aprendizagem, dados 

comprovam que a afetividade, as relações interpessoais, o fazer o dar significado, o 

interdisciplinar, o contextualizar, em torno de objetivos comuns favorecem grandemente a 

aprendizagem de conteúdos e de comportamentos sócio-afetivos e morais que fortalecerão a 

auto-estima das crianças e dos educadores, bem como desenvolverão habilidades e 

competências. 

   O processo educacional deve ser ativo, que vai e que volta corrigindo erros, aprimorando. É 

necessário que nesse processo cada um reflita sobre seu papel, sobre sua prática. É preciso 

aprender a aprender cada dia, cada hora.  
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Por isso o Centro de Educação Infantil Algodão do Cerrado instituiu reuniões de 

coordenações pedagógicas semanais e ciclos de estudo, objetivando a formação continuada 

de todos os profissionais envolvidos nos processos de ensino e de aprendizagem. 

  No nível pedagógico é que articulamos os conhecimentos culturalmente produzidos com as 

condições de vida dos alunos, suas necessidades, seus interesses.  

É no plano pedagógico que se explica a concepção de homem, mundo, sociedade, educação 

e ensino-aprendizagem, dos quais decorrem as orientações do trabalho docente. 

  Nesta proposta, a educação infantil e o papel da escola ganham amplitude e sentidos 

diferentes dos moldes tradicionais. 

O que se pretende é anunciar outra forma de organização do cotidiano da creche e pré-

escola, a partir de uma concepção que valoriza o processo de construção de conhecimento 

vivenciado pelas crianças. 

  A função da educação infantil é formar este sujeito para que possa ler criticamente o mundo 

e, a partir da crítica, criar estratégias de intervenções da realidade, visando uma sociedade 

mais justa. 

  É exatamente nos primeiros anos de vida que se dá a relação da criança com o 

conhecimento. É, portanto, a idade pré-escolar o momento decisivo em que a ação 

pedagógica competente pode instigar a criança e manter seu interesse pela descoberta da 

realidade circundante. É aí que começa a ser construída a cidadania consciente e 

comprometida. 

  O desafio que se coloca para a escola é o que fazer e como fazer, no sentido de contribuir 

para que cada aluno seja capaz de ler criticamente a realidade e formular soluções para os 

problemas que dela se propuserem. 

  As atividades propostas por nossa instituição levam ao trabalho em grupo, à 

complementaridade de ações, à generosidade da troca. ( Vygotsky, 1998), quando trabalha o 

conceito de zona de desenvolvimento proximal, destaca o papel fundamental que o coletivo 

pode representar no desenvolvimento e na aprendizagem. 

  Nesta perspectiva, trabalhamos esta metodologia de ensino que propiciam experiências 

envolvendo crianças que já sabem o que as outras não sabem, têm demonstrado que além de 

atender à curiosidade natural a todas, contribuem para a aquisição de novos conhecimentos 

e, consequentemente, para o desenvolvimento global. 

  Nossas crianças interagem entre si, com outras crianças e com a professora numa relação 

de troca, na efetivação de um projeto conjunto, constroem conhecimento e se desenvolvem a 

ponto de realizarem sozinhas atividades que antes só poderiam ser realizadas com o auxílio 

do outro. 
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Portanto, as atividades são propostas de forma ampla, global e interdisciplinar, de modo que 

as crianças possam ir adquirindo conhecimentos sobre o mundo, a sociedade, a natureza e 

sobre si mesmas. As atividades precisam ter finalidade, ganhar sentido enquanto meios para 

o desenvolvimento de projetos coletivos e individuais. Quando falamos de educação, é 

impossível negar a responsabilidade dos educadores para com a formação moral dos 

educandos, isto é, há necessidade de um ambiente sócio-moral na educação infantil. Ou seja, 

o ser humano deve, portanto, construir ou conquistar o seu ser. Ele não nasce pronto, se faz 

ser humano, se torna pessoa. O grande desafio de nossas vidas é este processo de 

construção do nosso ser. Daí o compromisso da pré-escola em assegurar o direito das 

crianças ao respeito, a exercer a sua potencialidade, a sua autonomia. 

   A relação entre as crianças e os adultos, bem como a conduta destes no contexto da 

educação infantil, leva-nos a refletir sobre a questão dos valores construídos e cultivados as 

interações entre os alunos, seus pares e seus educadores. 

   Buscamos hoje na educação da criança de zero a três anos, de forma subjetiva e objetiva a 

dignidade do ser humano, isto é, almejamos um mundo melhor norteado por princípios já 

pensados desde a Antiguidade. A humanidade busca nas suas relações com a natureza e 

com seus pares, a justiça, a democracia e, consequentemente, as condições básicas para 

melhor viver – saúde, educação, moradia, trabalho, lazer, conhecimento científico, felicidade, 

ética... Não poderíamos deixar de citar aqui a contribuição de Savater em “Ética para meu 

filho e Política para meu filho”. Nestas obras, o autor trata de questões importantíssimas 

referentes à arte do bem viver em sociedade, seja como criança seja como adulto, pois, 

somos todos seres humanos. Portanto, ao buscarmos satisfazer tais necessidades, nos 

deparamos com as crianças que trazem junto a si, a esperança, a vida. É a criança um sujeito  

de direito, um sujeito histórico e social, inserido num contexto cultural e virtual; é a criança um 

sujeito que necessita do olhar do adulto, para crescer, desenvolver-se, conhecer, viver. A 

modernidade, os avanços tecnológicos, o mundo, hoje, nos coloca diante uma difícil tarefa, 

isto é, não nos cabe apenas conceituar a infância, mas sim defendê-la, construí-la. 

     Como trabalhar na educação infantil o respeito, a autonomia, a honestidade, a verdade, o 

cooperar, o ajudar, o dividir? Primeiramente, considerando a criança como pessoa que é 

enquanto indivíduo que compõe a sociedade, nas situações diárias, e, às vezes, por meio de 

dramatizações de assuntos ligados a situações-problemas que ocorrem no dia-a-dia e nas 

quais esses valores estão embutidos. 

   Outro exemplo é a intervenção do professor junto às crianças a partir de situações, como: o 

uso coletivo dos materiais  as crianças precisam aprender a conservar, a dividir, 

conseqüentemente, é comum entre os pequenos o desejo de querer para si coisas que não 

lhes pertencem, o desperdício de materiais, entre outros; a divisão de tarefas, isto é, as 



 14 

“chefias” a fim de promover a conservação do ambiente e o bom andamento do grupo, como, 

por exemplo, a entrega dos materiais por uma criança, a limpeza das mesas após uma 

atividade para outra, etc.; a discussão dos problemas enfrentados pelo grupo na roda: na 

introdução dos jogos e brincadeiras com regras. 

   Em síntese, a ética é trabalhada quando tratamos as pessoas (crianças e adultos) como 

pessoas que são. Nas palavras de (Savater ,1996), tratar as pessoas como pessoas 

consistem em tentar colocar-se no lugar do outro. “Pôr-se no lugar do outro é levar em conta 

seus direitos, é levá-lo a sério, tão plenamente real como você mesmo”. Daí a necessidade de 

respeitarmos as crianças e os adultos, fazendo dá um ambiente sócio-moral, um espaço de 

descoberta, de discussão, de construção e reconstrução de novos conhecimentos. 

   É importante dizer que não vivemos isolados e solitários, mas juntos e em sociedade, 

portanto, precisamos organizar-nos, fazer a nossa parte, respeitar ideias e opiniões contrárias 

as nossas, lutarmos para garantir a todos os cidadãos o direito de exercer a assunção de si 

mesmas. Cidadania que não é algo pronto, mas uma construção permanente que visa à 

realização das pessoas, dos direitos e deveres na sociedade. Cidadania que é participação. 

Podemos dizer que assumir uma atitude política significa considerar o que se vai fazer, isto é, 

a maneira como vamos empregar a nossa liberdade, considerando o acordo com outros, a 

coordenação e a organização. 

   No dia-a-dia na educação das crianças pequenas, buscamos através da construção, bem 

como do respeito às regras de convivência, do voto, do trabalho em equipe, 

consequentemente, da constante reflexão do grupo (adultos e crianças) viver 

satisfatoriamente.  

  Em resumo, O CEPI Algodão do Cerrado deverá fugir da concepção bancária de educação 

tão criticada por Paulo Freire, que não considera a educação como um ato permanente de 

depósito de conhecimento e saberes, um instrumento de domesticação e de reprodução de 

ideologias. O CEPI Algodão do Cerrado deverá desenvolver justamente a educação 

libertadora em que o aluno é aquele que é capaz de interpretar o mundo e agir na sua 

realidade concreta, transformando-a. Educação que leva à conscientização, à humanização e 

não à desumanização. É a educação que liberta e não escraviza. A educação que leva o 

aluno a fazer bom uso da liberdade. 

   Parafraseando Paulo Freire ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, criticidade, 

estética e ética, reconhecimento e assunção da identidade cultural, autonomia, alegria, 

curiosidade, liberdade e autoridade, saber escutar, disponibilidade para o diálogo, enfim, 

ensinar exige querer bem aos educandos. 

   Em síntese, o aluno, por meio do livre desenvolvimento do espírito criador, na rica variedade 

de atividades desenvolvidas em sala de aula, vai provocando o seu ser, a sua autonomia e a 
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sua independência. A sala de aula fica sendo para ele, uma oportunidade importante de 

ultrapassar os conteúdos, chegando a outro patamar para vivenciar outros valores 

fundamentais da educação, como: moral, responsabilidade, respeito, solidariedade, disciplina 

e liberdade. 

  A consciência de que um cidadão bem preparado gera uma sociedade de crescimento 

avançado, nos impulsiona a ir à busca de recursos para que estes sonhos tenham sua 

realização em tempo oportuno em imediato.   

    O CEPI Algodão do Cerrado tem por missão oferecer educação personalizada de qualidade 

e eficaz que favoreça a formação íntegra e competente de sua clientela garantindo à criança 

atendimento qualitativamente satisfatório nos aspectos bio-psico-social e educacional, 

visando seu desenvolvimento integral. 

   De acordo com os princípios legais, éticos, políticos e estéticos, a Educação Infantil, 

primeira etapa da Educação Básica, tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança 

até cinco anos de idade em seus aspectos físico, psicológico, cognitivo, emocional, estético e 

social, complementado a ação da família e da comunidade, visando à cooperação. 

    A educação deve ser essencialmente lúdica, prazerosa, fundada nas mais variadas 

experiências e no prazer de descobrir a vida, colocando as crianças em contato com uma 

variedade de estímulos e experiências que propiciem a ela seu desenvolvimento integral. 

Essas ações são desenvolvidas e fundamentam-se nos seguintes princípios: 

 Prover condições para a construção de uma cidadania ativa o que significa a não 

conformidade com a estrutura social e sim a luta no sentido de construir para  

  

 Mudança social. A instituição educacional pode estabelecer- se como lugar de 

direitos e deveres, ainda que localizada em contexto excludente e violento. 

Mesmo que sejam considerados os múltiplos fatores que levam certas limitações, 

a cidadania ativa para florescer na instituição de educação infantil, espaços de 

contraposição a exclusão social e de produção de uma sociedade de afirmação 

de direitos (SARMENTO, 2005)     

 Educação ativa e relacionada com os interesses, necessidades e potencialidades 

da criança; 

 Ênfase na aprendizagem através da resolução de problemas; 

 Ação educativa ligada à vida e não entendida como preparação para a vida; 

 Incentivo da solidariedade e não da concorrência. 
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6- PRINCÍPIOS 

O Centro de Primeira Infância Algodão do Cerrado embasa-se no direito da criança aprender. 

Segundo o artigo 29 da LDB, o desenvolvimento integral da criança abrange aspectos físicos, 

psicológicos, intelectual e social em consonância com a família e a comunidade. O 8º artigo 

da DCNEIS ressalta que o objetivo principal da etapa assistidas em creches visa impulsionar 

o desenvolvimento integral das crianças garantindo o direito e acesso ao conhecimento e 

construção do eu nas diferentes formas de linguagem. Para obtermos sucesso na construção 

da Educação integral, estes princípios deverão ser considerados: 

Integralidade: que deve atender a formação integral da criança, buscando dar a devida 

atenção para todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, 

afetivos, psicomotores e social. Formalizando a ideia de que a aprendizagem se dá ao longo 

da vida e que a escola-creche assume o fundamental papel de abrir o leque inicial do ensino 

integral. 

 A Educação Integral em sua essência e qualidade é aquela que forma o ser humano em 

sua integralidade e para sua emancipação. Construir uma educação que emancipe e forme 

em uma perspectiva humana que considere suas múltiplas dimensões e necessidades 

educativas é a grande estratégia de melhoria da qualidade de ensino. No currículo em 

movimento as atividades na educação integral são entendidas como educativas e 

curriculares. A intenção da política de Educação Integral ultrapassa, portanto, a mera 

ampliação de tempos, espaços e oportunidades educacionais e busca discutir e construir em 

nossas escolas espaços de participação, favorecendo o cuidar, o brincar e a aprendizagem na 

perspectiva da cidadania, da diversidade e do respeito aos direitos humanos. Pretende-se 

oferecer uma educação por inteiro em um turno integral, primando quantidade e qualidade 

educacionais para que nossas crianças tenham oportunidades de desenvolvimento dos 

requisitos necessários para uma vida plena com participação ativa e saudável na sociedade. 

  Intersetorialização: a educação integral deve ter assegurada a intersetorialização no 

âmbito do governo, entre as políticas públicas nos campos que abracem o cidadão em 

formação, tais como: projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam articulados 

potencializando a oferta de serviços públicos que contribuam para a melhoria da qualidade da 

educação. 

 Transversalidade: O tempo da criança na escola deverá garantir uma Educação 

Integral que implanta muitas e diferentes formas de ensinar considerando a cultura que o 

aluno traz de fora, da família, do seu meio. Em suma, a transversalidade deve vincular a 

aprendizagem aos interesses e problemas reais dos alunos e da comunidade. 
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 Diálogo Escola Comunidade: a representação da comunidade tem sido de suma 

importância para implantação dos anseios educacionais que norteiam a criação de um 

método de ensino que coloca a criança como ser captador e transmissor de 

conhecimento. 

 Territorialidade: implanta a consciência de que a educação não se restringe ao 

ambiente escolar, mas ao meio cultural de cada criança e sua família. A educação se 

estrutura no trabalho em rede, que inclui escola, meio religioso (igreja) e o campo 

comum de convívio e desbravamento. 

 Trabalho em Rede: aqui se pressupõe a interligação de experiências e informações 

criando oportunidade de aprendizagem para as crianças, pois traz a idéia de um aluno 

que não tem “dono”, mas tem capacidade de captar conhecimento e que a rede de 

ensino tem sua posição respeitando a criança como um ser indivisível, inteiro e único, a 

Educação Infantil tem como base e adota os seguintes princípios: 

Os princípios Epistemológicos: 

 Falar desses princípios epistemológicos do Currículo de Educação Básica da SEDF nos 

remete ao que compreendemos como princípios. Princípios são ideais, aquilo que 

procuramos atingir e expressam o que consideramos fundamental: conhecimentos, 

crenças, valores, atitudes, relações, interações.  

Unicidade entre Teoria Prática. 

  Na prática pedagógica criadora, critica, reflexiva, teoria e prática juntas ganham novos 

significados. Ao reconhecer a unidade indissociável entre teoria e prática, é importante, 

também, considerar que, quando são tratadas isoladamente, assumem caráter absoluto, 

tratando-se na verdade de uma fragilidade no seio de uma unidade indissociável. Para 

garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade na sala de aula, 

devemos privilegiar estratégias de integração que promovam reflexão crítica, análise, 

síntese e aplicação de conceitos voltados para a construção do conhecimento, 

permeados por incentivos constantes ao raciocínio, problematização, questionamento, 

dúvida. (Currículo em Movimento da Educação Básica do DF, Caderno de Pressupostos, 

pagina 66)  

Interdisciplinaridade e da contextualização 

  A interdisciplinaridade e a contextualização são nucleares para a efetivação de um 

currículo integrado. 

  A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em diferentes e, a 

partir da compreensão das partes que ligam as diferentes áreas do conhecimento, 

ultrapassa a fragmentação do conhecimento e do pensamento. 
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  A contextualização dá sentido social e político a conceitos próprios dos conhecimentos 

e procedimentos didático pedagógicos, propiciando relação entre dimensões do 

processo didático (ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. (Currículo em Movimento da 

Educação Básica do DF, Caderno de Pressupostos, pagina 68)  

Princípio da Flexibilização 

 Em relação à seleção e organização, este Currículo define uma base comum, mas 

garante certa flexibilidade para que as escolas, considerando suas especificidades locais 

e regionais, enriqueçam o trabalho com outros conhecimentos igualmente  

relevantes para a formação intelectual dos estudantes. A flexibilidade curricular dá 

abertura para a atualização e a diversificação de formas de produção dos 

conhecimentos e para o desenvolvimento dos estudantes, para atender as novas 

demandas de uma sociedade em mudança que requer a formação de cidadãos críticos e 

criativos. Amplia, portanto, a possibilidade de reduzir a rigidez curricular ao favorecer o 

diálogo entre os diferentes conhecimentos, de forma aberta, flexível e coletiva, numa 

tentativa de romper as amarras impostas pela organização das grades curriculares 

repletas de pré-requisitos. A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas 

pedagógicas dos professores, articuladas a proposta pedagógica da escola. (Currículo 

em Movimento da Educação Básica do DF, Caderno de Pressupostos, pagina 69)  

Educação Inclusiva 

A inclusão escolar ainda é um grande desafio para o sistema educacional de ensino. 

Desde a Declaração de Salamanca em 1994 as escolas têm se concentrado nas crianças 

com necessidades especiais, a fim de atender suas dificuldades. Uma escola com educação 

inclusiva deve ter como ponto primordial romper preconceitos, tornando assim fundamental o 

ensino de todos os alunos juntos, independentemente de suas diferenças e dificuldades. Visto 

que a educação inclusiva não atinge apenas os alunos com deficiência e os que apresentam 

dificuldades de aprender, mas todos os demais, o dever de educar inclusivamente é de todos 

que fazem parte do ambiente escolar. Entende se então, que a inclusão vem ganhando a 

cada dia mais espaço nas escolas, e isso deve ser tratado como prioridade na educação do 

próprio educador, pois agora, mais do que nunca, a educação é para todos. 

Missão e Objetivos institucionais 

     Algodão do Cerrado tem a missão de oferecer educação personalizada de qualidade e 

eficaz que favoreça a formação íntegra e competente de sua clientela garantindo a criança 

atendimento qualitativamente satisfatório nos aspectos bio-psico-social e educacional, 

visando se desenvolvimento integral. 
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Objetivo Gerais: 

 Possibilitar o desenvolvimento do educando, assegurar-lhe a formação Integral comum 

indispensável para o exercício da cidadania, proporcionando-lhes experiências de vidas 

ricas e desafiadoras. 

Objetivos específicos: 

 Desenvolver habilidades psicomotoras adequada à sua idade e seu estágio de 

desenvolvimento; 

 Estimular o raciocínio e capacidade de comunicação que lhe proporcione adequada 

integração com o meio em que vive; 

 Desenvolver atitudes e hábitos coerentes com as normas da sociedade; 

 Evidenciar o desenvolvimento do espírito de participação solidariam na solução de 

problemas comuns; 

  Desenvolver junto à criança, cotidianamente, atividades que integram o cuidar e o 

    Educar de acordo com a faixa etária, respeitando sua individualidade; 

 Envolver os pais em um trabalho integrado e articulado à instituição, por meio de 

encontros, oficinas, reuniões; 

 Oportunizar uma educação essencialmente lúdica, prazerosa, fundada nas mais 

variadas experiências e no prazer de descobrir a vida, colocando as crianças em 

contato com uma variedade de estímulos e experiências que propiciem a ela seu 

desenvolvimento integral.  

 Estimular a vivencia dos valores como: respeito, cooperação, amizade dentre outros; 

 Estimular o respeito a diversidade (diferenças étnicos, culturais, físicas e religiosas) 

entre os alunos, a partir da pratica de cooperação nas atividades do dia a dia e 

projetos desenvolvidos pela escola; 

 Possibilitar o desenvolvimento da percepção auditiva, visual, tátil, olfativa e gustativa, a 

organização, controle e consciência corporal; a organização espaço- temporal. A 

concentração, memória, verbalização, pensamento, comunicação e expressão. A 

interação socialização, independência, autonomia, e auto-estima, por meio de 

brincadeiras e jogos, artes, histórias, músicas e danças, exploração do meio e dos 

objetos, informações, passeios, comemorações, etc.  

8-Fundamentos teóricos - metodológicos 

A CEPI Algodão do Cerrado tem como finalidade o desenvolvimento integral do 

educando, tendo por meta a construção do conhecimento que é indispensável ao exercício 

ativo, criativo e crítico da cidadania na vida cultural, política, social e profissional e alcançar a 

Socialização com todos. 
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educação de qualidade necessária às crianças levando em conta inúmeros fatores essenciais 

para responder aos desafios atuais.  

Os princípios que norteiam a prática desta instituição educativa são proporcionados aos 

alunos através de experiências pedagógicas, durante o período letivo e estão contemplados a 

partir do Currículo da Educação Básica em que buscamos então, na Pedagogia Histórico 

Crítica e Psicologia Histórico Cultural, fundamentação para nossa prática pedagógica.  

Na Pedagogia Histórico Crítica a aprendizagem é baseada na história do sujeito onde 

ele mesmo constrói a sua história através das relações sociais e com a natureza, sendo que, 

a prática escolar é planejada e tem um direcionamento. 

  “(...) O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens” (Saviani, 2003, p.07) 

O trabalho do dia a dia é uma maneira de ressignificar o conteúdo através do contexto 

social, da realidade social da criança transformando em conhecimento e desenvolvimento. A 

intenção dessa Instituição é promover nesse sentido, a formação humana por meio de 

músicas, roda de conversa, dramatizações, atividades coletivas, favorecendo o diálogo dos 

alunos entre si e com os adultos vivenciando momentos de aprendizagem, levando em 

consideração o ritmo de cada criança.  

Na Psicologia Histórico Cultural, de acordo com o Currículo Da Educação Básica Da 

Secretaria De Estado De Educação Do Distrito Federal (2014). O desenvolvimento da criança 

é um processo de diálogo com transformações em processos adaptativos que superam os 

impedimentos que a criança encontra. Nas interações a criança aprende na relação com o 

outro, por meio de experiências organizadas pela prática escolar, é uma interação social. 

De acordo com Vygotsky, existem dois níveis de desenvolvimento, a Zona De 

Desenvolvimento Real é uma etapa conquistada pela criança, ou seja, é o momento da 

criança realizar de forma independente da ajuda de um adulto ou de outra criança. Já a Zona 

De Desenvolvimento Proximal é aquela em que a criança realiza uma atividade sobre a 

mediação e orientação do professor.   

“A possibilidade de o estudante aprender em colaboração pode contribuir para seu êxito 

coincidindo com sua zona de desenvolvimento imediato” (VIGOSTSKY 2001, P. 329) 

De acordo com o Currículo de Educação Infantil a teoria crítica e pós-crítica expressa a 

ideia de integralidade, humanização, apropriação da cultura e desenvolvimento do educando 

através da própria sociedade, questionando as questões sociais e promover assim, a 

transformação social e emancipação através do contexto social. 

As atividades propostas por nossa Instituição levam ao trabalho em grupo, à 

complementaridade de ações, à generosidade da troca. (Vigotsky ,1998), quando trabalha o 
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conceito de zona de desenvolvimento proximal, destaca o papel fundamental que o coletivo 

pode representar no desenvolvimento e na aprendizagem. Nesta perspectiva, trabalhamos 

esta metodologia de ensino que propiciam experiências envolvendo crianças que já sabem o 

que as outras não sabem, têm demonstrado que além de atender à curiosidade natural a 

todas, contribuem para a aquisição de novos conhecimentos e, consequentemente, para o 

desenvolvimento global.  

O currículo é constituído por elementos da cultura, construídos por meio da história pelo 

homem, e só será legitimado se uma dimensão maior interagir com as circunstâncias da vida 

das crianças. O presente currículo pretende, portanto, caracterizar-se como um instrumento 

de apoio na organização da ação escolar, subsidiando a atuação pedagógica do professor 

com os alunos da educação infantil. Este currículo é sequência de uma proposta pedagógica 

que pretende uma prática diferenciada da escola tradicionalista no que se refere à educação 

infantil e à capacitação do profissional que atua nesta área.  

O marco curricular é orientado pela concepção de homem e de infância advindos da 

antropologia, pela reflexão da vertente filosófica dialética, e apoia-se sobre os pilares da 

epistemologia genética de Piaget e da teoria sócio histórica de Vygotsky.  

Delineando o marco curricular e compreendendo que os conteúdos não devem ser 

vistos desvinculados da fundamentação teórica, reafirma-se a opção por teorias do 

conhecimento que permitem desvendá-los como verdadeiros instrumentos de mediação entre 

o saber da criança e o saber científico e, ao mesmo tempo, de transformação da escola num 

espaço educativo de aprendizagens significativas. 

No nível pedagógico é que articulamos os conhecimentos culturalmente produzidos com 

as condições de vida dos alunos, suas necessidades, seus interesses. E nesse mesmo nível 

que se explica a concepção de homem, mundo, sociedade, educação e ensino-

aprendizagem, dos quais decorrem as orientações do trabalho docente. Nesta proposta, a 

educação infantil e o papel da escola ganham amplitude e sentidos diferentes dos moldes 

tradicionais.  

O que se pretende é anunciar outra forma de organização do cotidiano da creche e pré-

escola, a partir de uma concepção que valoriza o processo de construção de conhecimento 

vivenciado pelas crianças.  

A função da educação infantil é formar este sujeito para que possa ler criticamente o 

mundo e, a partir da crítica, criar estratégias de intervenções da realidade, visando uma 

sociedade mais justa.  

É exatamente nos primeiros anos de vida que se dá a relação da criança com o 

conhecimento. É, portanto, a idade pré-escolar o momento decisivo em que a ação 

pedagógica competente pode instigar a criança e manter seu interesse pela descoberta da 
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realidade circundante. É aí que começa a ser construída a cidadania consciente e 

comprometida ou a subserviência.   

O desafio que se coloca para a escola é o que fazer e como fazer, no sentido de 

contribuir para que cada aluno seja capaz de ler criticamente a realidade e formular soluções 

para os problemas que dela se propuserem.  

Nossas crianças interagem entre si, com outras crianças e com a professora numa 

relação de troca, na efetivação de um projeto conjunto, constroem conhecimento e se 

desenvolvem a ponto de realizarem sozinhas atividades que antes só poderiam ser realizadas 

com o auxílio do outro.  

Portanto, as atividades são propostas de forma ampla, global e interdisciplinar, de modo 

que as crianças possam ir adquirindo conhecimentos sobre o mundo, a sociedade, a natureza 

e sobre si mesmas. As atividades precisam ter finalidade, ganhar sentido enquanto meios 

para o desenvolvimento de projetos coletivos e individuais.  

É a estrutura do cotidiano na Educação infantil, uma vez que proporciona à criança 

sentimentos de estabilidade e segurança oferecendo maior facilidade de organização espaço-

temporal, evitando assim que a criança seja sujeito integrante do estresse que uma rotina 

desestruturada pode causar. Devendo ela ser rica, alegre e prazerosa, proporcionando na 

criança oportunidades de desenvolver suas experiências. 

Em concordância com o currículo da educação infantil nossa instituição é organizada em 

ciclos de aprendizagens com ressignificação do tempo escolar, rompendo com a lógica da 

seriação e respeitando o ciclo de aprendizagens das crianças, sendo este o 1º ciclo para as 

aprendizagens em uma organização curricular baseada em Creche de 0 a 3 anos sempre 

garantindo assim o direito a aprendizagens. 

O Portfolio é outra ferramenta pedagógica que permite a utilização de uma metodologia 

diferenciada e diversificada de acompanhamento e avaliação do processo de ensino 

aprendizagem, que ocorre não desprezando atenção à carga de afetos inerente à situação de 

aprendizagem. Relatório é mais instrumento importante utilizado pelos professores para 

observar as crianças, anotando as situações, as experiências e processos, tanto na 

aprendizagem quanto no âmbito do relacionamento do grupo. Constitui-se também em ponto 

de referência para o planejamento e a avaliação do trabalho. 
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9-OGANIZAÇÕES DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

                                           Coordenação Pedagógica  

Objetivos    Ações     Metas Indicadores Respons. Prazos Recursos 

  

O objetivo 

desses 

encontros 

realizados 

para que as 

professoras 

planejem o 

trabalho 

pedagógico 

e mantem 

atualizado o 

preenchime

nto Rdia e 

diário de 

classe.  

 

Preenchiment

o do diário de 

classe 

preenchiment

o do Rdia; 

estudo do 

Currículo; 

elaboração 

dos planos 

de aula; 

confecção de 

matérias.  

. Garantir 

execução do 

planejamento 

pedagógico. 

Oferecer um 

ambiente 

propício para 

o 

desenvolvime

nto cognitivo 

,moto 

emocional e 

social . 

Através de 

observaçõe

s cotidianas 

e registros. 

No dia a dia 

observando 

o empenho 

e 

desenvolvim

ento do 

planejament

o 

 

 

 

 

 

Professoras 

coordenado

ra 

Diariam

ente 

 Currículo 

Formulári

o do Rdia 

e diários.. 

 

 

Nossa instituição atende a comunidade no período integral das 07h00min da manhã as 

17h00min da tarde. Nossas turmas são organizadas da seguinte forma: 

TURMA DESCRIÇÃO 

Berçário I 8 alunos de 4 meses a 1 ano, professora e duas monitoras 

Berçário II 8 alunos de 1 ano completo, professora e duas monitoras 

Maternal I  54 alunos divididos em quatro turmas, sendo professora e uma 
monitoras cada turma. 

Maternal II 60 alunos divididos em duas turmas, sendo professora e uma 
monitoras cada turma. 

 

Campos de Experiências são destinadas a todos os professores, conforme é 

demostrado na tabela: 
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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 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 

O eu, o outro e o nós – É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão 

constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem 

outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. Conforme vivem 

suas primeiras experiências sociais (na família, na instituição escolar, na coletividade), 

constroem percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros, diferenciando-se 

e, simultaneamente, identificando- se como seres individuais e sociais. Ao mesmo tempo 

que participam de relações sociais e de cuidados pessoais, as crianças constroem sua 

autonomia e senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio. 

Por sua vez, na Educação Infantil, é preciso criar oportunidades para que as crianças 

entrem em contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, 

diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes, 

celebrações e narrativas. Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de perceber 

a si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros e reconhecer as 

diferenças que nos constituem como seres humanos. (Currículo em Movimento da 

Educação Básica do DF, pag.63) 

Corpo, gestos e movimentos – Com o corpo (por meio dos sentidos, gestos, 

movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos), as crianças, 

desde cedo, exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem 

relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro, 

sobre o universo social e cultural, tornando-se, progressivamente, conscientes dessa 

corporeidade. Por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro, as 

brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e se expressam no entrelaçamento 

entre corpo, emoção e linguagem. As crianças conhecem e reconhecem as sensações e 

funções de seu corpo e, com seus gestos e movimentos, identificam suas 

potencialidades e seus limites, desenvolvendo, ao mesmo tempo, a consciência sobre o 
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que é seguro e o que pode ser um risco à sua integridade física. Na Educação Infantil, o 

corpo das crianças ganha centralidade, pois ele é o partícipe privilegiado das práticas 

pedagógicas de cuidado físico, orientadas para a emancipação e a liberdade, e não para 

a submissão. Assim, a instituição escolar precisa promover oportunidades ricas para que 

as crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação com seus 

pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e 

mímicas com o corpo, para descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço 

com o corpo (tais como sentar com apoio, rastejar, engatinhar, escorregar, caminhar 

apoiando-se em berços, mesas e cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar 

cambalhotas, alongar-se etc.( Currículo em Movimento da Educação Básica do DF, 

pag.68) 

Traços, sons, cores e formas – Conviver com diferentes manifestações artísticas, 

culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita 

às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de 

expressão e linguagens, como as artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografia 

etc.), a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. Com base nessas 

experiências, elas se expressam por várias linguagens, criando suas próprias produções 

artísticas ou culturais, exercitando a autoria (coletiva e individual) com sons, traços, 

gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação 

de diversos materiais e de recursos tecnológicos. Essas experiências contribuem para 

que, desde muito pequenas, as crianças desenvolvam senso estético e crítico, o 

conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade que as cerca. Portanto, a 

Educação Infantil precisa promover a participação das crianças em tempos e espaços 

para a produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o 

desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal das crianças, 

permitindo que se apropriem e reconfigurem, permanentemente, a cultura e 

potencializem suas singularidades, ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências 

e vivências artísticas.( Currículo em Movimento da Educação Básica do DF, pag.76) 

Escuta, fala, pensamento e imaginação – Desde o nascimento, as crianças participam 

de situações comunicativas cotidianas com as pessoas com as quais interagem. As 
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primeiras formas de interação do bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a 

postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais, que ganham sentido com a 

interpretação do outro. Progressivamente, as crianças vão ampliando e enriquecendo 

seu vocabulário e demais recursos de expressão e de compreensão, apropriando-se da 

língua materna – que se torna, pouco a pouco, seu veículo privilegiado de interação. Na 

Educação Infantil, é importante promover experiências nas quais as crianças possam 

falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de 

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

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

criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social. 

Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita: ao ouvir e 

acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos que circulam no contexto 

familiar, comunitário e escolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita, 

reconhecendo diferentes usos sociais da escrita, dos gêneros, suportes e portadores. Na 

Educação Infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que as crianças conhecem 

e das curiosidades que deixam transparecer. As experiências com a literatura infantil, 

propostas pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, contribuem para o 

desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do 

conhecimento de mundo. Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas, poemas, 

cordéis etc. propicia a familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários, a 

diferenciação entre ilustrações e escrita, a aprendizagem da direção da escrita e as 

formas corretas de manipulação de livros. Nesse convívio com textos escritos, as 

crianças vão construindo hipóteses sobre a escrita que se revelam, inicialmente, em 

rabiscos e garatujas e, à medida que vão conhecendo letras, em escritas espontâneas, 

não convencionais, mas já indicativas da compreensão da escrita como sistema de 

representação da língua. (Currículo em Movimento da Educação Básica do DF, pag.86) 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações – As crianças vivem 

inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo constituído de 

fenômenos naturais e socioculturais. Desde muito pequenas, elas procuram se situar em 

diversos espaços (rua, bairro, cidade etc.) e tempos (dia e noite; hoje, ontem e amanhã 
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etc.). Demonstram também curiosidade sobre o mundo físico (seu próprio corpo, os 

fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da natureza, os 

diferentes tipos de materiais e as possibilidades de sua manipulação etc.) e o mundo 

sociocultural (as relações de parentesco e sociais entre as pessoas que conhece; como 

vivem e em que trabalham essas pessoas; quais suas tradições e seus costumes; a 

diversidade entre elas etc.). Além disso, nessas experiências e em muitas outras, as 

crianças também se deparam, frequentemente, com conhecimentos matemáticos 

(contagem, ordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, comparação 

de pesos e de comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento de formas 

geométricas, conhecimento e reconhecimento de numerais cardinais e ordinais etc.) que 

igualmente aguçam a curiosidade. Portanto, a Educação Infantil precisa promover 

experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, 

investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação 

para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar 

está criando oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos do 

mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano. 
         O modo como são organizados por Campos de Experiências, girando em torno de um 

tema, ou projeto, privilegiando sempre o contexto lúdico, reconhecem as crianças como seres 

únicos e capazes, que aprendem a aprender, a fazer, a ser, conviver consigo mesmo, com os 

outros e com o meio ambiente de maneira integrada e gradual. 

          Nesta perspectiva, as brincadeiras, espontâneas ou dirigidas, o uso de materiais 

diversos, a música, o jogo, a dança, as diferentes formas de comunicação, de expressão, de 

criação e de movimento caracterizam as várias maneiras de estimular o desenvolvimento e as 

conquistas individuais e coletivas das crianças. 

        Atividades educativas dirigidas e parcialmente dirigidas, tanto nos espaços internos 

como externos utilizando materiais apropriados para tal fim e que estão ao alcance do 

professor. Toda e qualquer atividade vivenciada na Creche tem sua importância para a 

criança.  

Os alunos frequentam a sala de leitura/Brinquedoteca duas vezes por semana no 

horário do planejamento o professor conta com um bom acervo didático e pedagógico e com 

o apoio do coordenador pedagógico, que é sempre presente e participativo. O planejamento 

semanal é compartilhado entre todos os educadores e é eficaz. 
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Em concordância com o Currículo Da Educação Infantil nossa instituição é organizada 

em ciclos de aprendizagens com ressignificação do tempo escolar, rompendo com a lógica da 

seriação e respeitando o ciclo de aprendizagens das crianças, sendo este o 1º ciclo para as 

aprendizagens em uma organização curricular baseada em Creche de 0 à 3 anos e, sempre 

garantindo assim o direito a aprendizagens. 

Na perspectiva da indissociabilidade do educar e cuidar, brincar e interagir, envolvendo 

ações de higiene, segurança, alimentação, jogos e brincadeiras. 

São desenvolvidos na instituição vários projetos pedagógicos que visam a melhoria da 

aprendizagem das crianças. O educador precisa conhecer o seu aluno, observar as suas 

necessidades, em seguida pensar em um planejamento concreto que faça a relação das 

vivências para o conhecimento cientifico. São ministrado diariamente aulas de 

recreação, momento onde as crianças socializam umas com as outras. Durante o 

horário da coordenação é feito um intervalo para o lanche dos docentes. (Currículo em 

Movimento da Educação Básica do DF, pag.94) 
Formação continuada: Os professores recebem formação continuada, oferecida pela 

Secretaria de Estado de Educação, Coordenação Regional de Ensino de Samambaia, e todos 

são participativos. Estes dias não letivos que acontece durante o ano em alguns momentos 

são realizadas na própria instituição e em outros em locais determinados pela SEDF, sempre 

com temas voltado para o público da educação infantil. 

A coordenação pedagógica acontece da seguinte forma: Professoras (berçários) com 

hora aula atividade de 30hs, realizam coordenação pedagógica 1 hora diária no período 

vespertino totalizando 5 horas por semana. Professoras (Maternais I e II) com hora aula 

atividade 40hs realizam coordenação 1 hora diária no período vespertino totalizando 5 horas 

por semana. Os professores em seus planejamentos devem propor atividades lúdicas 

desafiadoras, momentos em que as crianças participem de jogos de regras, auxiliando-as na 

resolução de conflitos cognitivos e pessoais, valorizar as atividades espontâneas, pois elas 

favorecem o desenvolvimento o desenvolvimento da criança. 

O trabalho do coordenador pedagógico se define como uma prática social caracterizada 

pela mediação técnico-pedagógica, compromissado com o projeto educativo da escola, na 

perspectiva da efetivação de ação educativa colaborativa, junto ao grupo de educadores e 

comunidade escolar, promovendo uma troca de saberes e experiências, no sentido da 

construção de uma competência docente coletiva, que resulte no sucesso dos sujeitos 

envolvidos no processo de ensino aprendizagem. 
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O processo de renovação de matrículas se dá com uma convocação através de bilhetes, 

para que os pais ou responsáveis compareçam na instituição para preencherem uma ficha de 

a atualização de dados dos seus filhos mediante os seguintes documentos: 

  Cópia Certidão de Nascimento 

  Cópia Cartão de Vacina atualizado 

 Cópia atualizada comprovante de residência 

 Números de telefones atualizados 

 02 fotos 3x4 

O responsável legal deverá preencher corretamente a ficha de matricula no qual deverá 

constar as informações da criança e a autorização da imagem da criança para uso em 

eventos e atividades afins preenchidas pelo responsável.  

 Visando a importância de uma ação educativa e para um melhor atendimento a nossas 

crianças fica estipulado que: o horário da entrada é de 07h00min as 07h30min com mais 15 

minutos de tolerância ressaltamos que não receberemos alunos após o limite da tolerância. 

Horário de saída 17h00min às 17h15min com mais 15 minutos de tolerância, após o horário 

de tolerância da saída e a ausência dos responsáveis entraremos em contato com os órgãos 

competentes e conselho tutelar. 

 O horário de entrada, os alunos são recepcionados pelas Professoras e monitoras, 

sendo conduzidos às suas salas conforme as turmas. 

No horário de saída, as crianças se reúnem no pátio coberto, cada turma acompanhada 

por suas monitoras. Conforme os pais ou responsáveis chegam, a liberação é feita 

indispensavelmente mediante apresentação da carteira de identificação do aluno. 

A CEPI Algodão do Cerrado vem promovendo diversos eventos onde convidamos a 

comunidade a está mais presente no ambiente escolar e a ter um olhar diferenciado para 

nossa creche, pois tivemos algumas depredações em volta da creche, estamos tendo um bom 

resultado, pois hoje podemos observar uma consciência de selo, respeito e confiança no 

trabalho desenvolvido.  

Serviço de apoio: Para garantir o bem-estar da criança, a Assistente Social realizará 

atendimento e encaminhamento as famílias de acordo com a demanda apresentada pela 

Equipe Gestora. 

Falta: No caso de faltas entramos em contato com a família a partir de quatro dias de 

falta orientando quanto à importância da criança está presente as aulas e que há um 

quantitativo de faltas onde o aluno pode perder a vaga. 

Medicamentos: Tendo em vista que o uso do medicamento na escola é muito polêmico 

e na ausência de uma regulamentação da ANVISA que obrigue ou proíba as instituições de 

educação infantil (creches e pré-escola), a realizar a administração dos remédios, 
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considerando a portaria conjunta nº19 de 23 de novembro de 2017, que normatiza a 

administração de medicamentos nas unidades escolares do Df, a CEPI Algodão do Cerrado 

não fará a administração de nenhum medicamento. No entanto receberemos as crianças que 

tiverem fazendo uso de medicamentos e permitiremos que os responsáveis ou um membro da 

família que seja maior de dezoito anos façam essa ministração na creche, registrando o fato 

sempre que ocorrer. 

 Crianças doentes na creche: Fica acordado com os pais ou responsáveis que se 

percebeu que a criança tiver um mal estar como: diarreia, vômito, febre e quaisquer sintomas 

que possa ser uma doença infecciosa ligaremos e pediremos que o pai ou responsável 

procure um profissional especializado, no caso de não conseguimos falar com nem um 

telefone deixado pela família  ou no caso da família não comparecer ao nosso chamado 

implicará em advertência e encaminhamento para a assistente social da instituição que 

tomará as medidas cabíveis.     

Uso do uniforme: visando a importância para a escola, a família e pretendendo ainda 

garantir a proteção da criança, será entregue uma vez por ano aos Pais ou Responsáveis 

com assinatura na ata, o uniforme de frio e de passeio sendo composto por camiseta amarela, 

short, calça e blusa de frio em concordância as Orientações Pedagógicas/2019. De acordo 

com o Regime Escolar da Rede Pública do Distrito Federal Art. 306 é direito do estudante 

usar o uniforme adotado pela Escola, e sendo assim conforme o Termo de Responsabilidade 

assinado no ato da matrícula o uso do uniforme é obrigatória sendo a família responsável por 

justificar ou não o uso do mesmo. 

Carteira de identificação escolar: para garantir a proteção na saída da criança da 

instituição, é entregue aos Pais ou responsáveis a Carteira de Identificação para que seja 

apresentada na retirada da criança, ficando a família responsável por avisar quando 

necessário o nome de quem o fará em caso de perda, motivo de compromisso e etc. 

Alimentação: nossa creche oferece uma alimentação balanceada, saudável 

promovendo o bem-estar físico, mental e social das crianças, por que é na infância que 

devemos estabelecer hábitos saudáveis, para prevenir doenças relacionadas à má 

alimentação e a obesidade. Pensando nisto, nosso cardápio contém 05 refeições diárias, com 

os nutrientes em quantidades adequadas garantindo assim um bom crescimento e 

desenvolvimento. As crianças que apresentam alguma restrição alimentar têm um cardápio 

diferenciado. Esse é adaptado de modo saudável, equilibrado e benéfico. O comer bem é 

necessário para saúde e a relação com comida precisa ser prazerosa. E para isso deve haver 

a parceria entre educadores, nutricionista e as famílias 
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 Rotina Semanal Matutino/ Vespertino 

 

Acolhida dos alunos 7:00hs ás 7:45hs 

Café da manhã 7:45hs ás 8:00hs 

Rodinha /conto 8:00hs ás 8:20hs 

Banho 8:20hs ás 9:20hs 

Colação 9:20 hs ás 9:45hs 

Campos de experiências 9:45 hs ás 11:20 hs 

Almoçar/ escovar dentes 11:20 hs ás 12:30 hs 

Soninho 12:30 ás 14:00hs 

Acordar ás alunos 14:00hs 

Colação da tarde 14:00hs ás 14:15 hs 

Campos de experiências 14:00hs ás 15:45 hs 

Jantar 15:45 hs ás 16:25hs 

Preparação para saída 16:25 ás 16:59hs 

Saída 17:00hs 

 

Esta forma de organização permite maior troca de experiências e consequentemente 

crescimento para o professor em sua prática diária. 

Tendo em vista que a nossa instituição CEPI Algodão do Cerrado oferta período integral 

seguimos uma rotina. O regramento cotidiano, o estabelecimento de horários e locais 

apropriados para determinadas tarefas possibilitam, não apenas a organização de referenciais 

para criança, mas também as dá uma dimensão de tempo/espaço/grupo que podem ser 

apreendidas pela vivência empírica da rotina. 

Na hora da preparação para sono das crianças utilizamos música suave em baixo 

volume e deixamos uma luz indireta, para que as crianças diferenciem o sono da tarde do 

sono noturno e garantir a visualização de toda a sala quando acordarem, evitando acidentes.  

As janelas da sala ficam abertas para favorecer a circulação do ar. 

Para as crianças do berçário é disponibilizado lençol, fronha, travesseiros, cobertor. Para 

as crianças maiores utilizamos colchonetes e lençóis e cobertor. Durante o sono das crianças 

a sempre um profissional da educação atento a qualquer irregularidade. Os colchonetes são 

higienizados com solução adequada.  

O banho acontece diariamente no turno Matutino, exceto em casos específicos. Antes 

do banho é efeito a higienização da cuba/banheira, no banho do chuveiro para crianças 

maiores, o piso é protegido por material antiderrapante, que é mantido limpo para evitar o 
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acumulo de gemes. A toalha do banho é de uso individual, e todas são identificadas com um 

número que corresponde ao número da lista de chamada, e é usado sabonete líquido. 

Os profissionais na hora do banho retiram anéis, pulseiras para evitarmos acidentes e 

todos mantem unhas sempre curtas.    

Uso de fralda descartáveis 

Em virtude de muitas crianças terem alergia a algumas fraldas descartáveis, sugerimos 

que a família traga a sua própria fralda para uso diário da criança, no entanto, se necessário, 

a instituição fornecerá a fralda. 

 Normas de Convivência Escolar 

De acordo com Lei Darcy Ribeiro 9394/92, a escola poderá desenvolver sua autonomia 

pedagógica em observação as leis da educação Infantil. Para tanto, a criança que apresentar 

dificuldade de aprendizagem, alimentação ou na disciplina escolar deverá ser encaminhada a 

ao SAE (Serviço de Apoio Escolar) que poderá realizar as seguintes ações em consonância 

com o Regimento Escolar da Rede Pública do Distrito Federal: 

• identificar, prevenir e transformar situações de conflito no ambiente escolar por 

meio de ação conjunta na busca de soluções coletivas; 

•. Convocar para reuniões Pais ou Responsável legal até que o problema seja 

solucionado; 

•. Encaminhar o aluno pouco colaborativo em sala de aula a Direção Escolar ou Serviço 

Social até que haja possibilidades de retornar para a sala; 

• Comunicar aos Pais ou Responsável legal o comportamento da criança via 

agenda ou pessoalmente; 

• adicionar órgãos de competência ou Assistência Social em auxílio ao menor; 

Horário de atendimento a comunidade e pais 

Manhã de 08h00min às 11h00min 

Tarde de 14h00min às 16h30min 

Atividades cívicas 

A escola trabalha as datas comemorativas mais significativas nos dias cívicos. 

  10- Estratégias de Avaliação  

          A avaliação é processual, ocorre no cotidiano, ao longo do período de 

aprendizado/desenvolvimento da criança.  

          As metodologias para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do 

desenvolvimento das crianças e feito sem o intuito de promoção ou classificação, garantindo: 

A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no 

cotidiano; (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.); A continuidade dos processos de 

aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de 
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transição vividos pela criança (transição casa/instituição de Educação Infantil, transições no 

interior da instituição. A avaliação também valorizar os conhecimentos que os alunos trazem 

do seu convívio familiar e devemos oferecer condições para avançar na construção do 

conhecimento. 

Tendo em vista o aprimoramento da qualidade do ensino, o processo de avaliação será 

subsidiado por procedimentos de observação, registro contínuo e terá por objetivo permitir o 

acompanhamento: 

I – Sistemático e contínuo do processo de ensino e de aprendizagem, de acordo com os 

objetivos e metas propostas; 

II – Do desempenho da direção, dos professores, dos alunos e demais funcionários nos 

diferentes momentos do processo educacional; 

III – Da participação efetiva da comunidade escolar nas mais diversas atividades 

propostas; 

IV – Da execução do planejamento curricular. 

A avaliação da instituição escolar recairá sobre os aspectos pedagógicos e 

administrativos, devendo ser realizada através de procedimentos internos, definidos pela 

Secretaria de Estado de Educação do DF.  

A avaliação interna, realizada em reuniões e conselho de classe especialmente 

convocadas para esse fim, onde terá como objetivo a análise, a orientação e a correção, 

quando for o caso, dos procedimentos pedagógicos e administrativos. 

A síntese dos resultados será substanciada em relatórios que nortearão os momentos 

de planejamento e re-planejamento. 

No tocante ao processo de avaliação da aprendizagem, na verificação do rendimento 

escolar, há de se considerar avaliação como processo contínuo ou acumulativo, que visa 

conceituar os conteúdos assimilados e as atitudes interiorizadas pelos alunos. 

Na Educação Infantil, a avaliação é global e contínua. Feita por meio da observação 

direta do desempenho do aluno, nas atividades específicas de cada período, levando-se em 

consideração o seu desenvolvimento bio-pico-social, cultural e suas diferenças individuais, 

abrangendo a formação de hábitos e atitudes. 

O conselho de classe: É realizado semestralmente com o sentido de ampliar o 

conhecimento sobre a criança, por meio da visão de diferentes olhares, uma reunião 

avaliativa onde discutimos acerca do ensino-aprendizagem do aluno. Nesse conselho 

participam diretor, coordenador pedagógico, professor e pais, registrado em ata, para 

verificarmos o desempenho dos docentes, resultados das estratégias de ensino empregado, a 

adequação da organização curricular e outros aspectos referentes a esse processo, a fim de 

avaliamos coletivamente, mediante diversos olhares e compartilhamos informação sobre a 
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turma e sobre cada aluno para embasamos a tomada de decisões para melhoria do processo 

de ensino-aprendizagem e traçar metas para que as mudanças sugeridas sejam efetivamente 

realizadas. 

Reuniões de pais: Na Educação Infantil o resultado da avaliação do desenvolvimento é 

expresso em relatório individual, e portfólio apresentado aos seus responsáveis durante as 

reuniões de pais, e a promoção do aluno realiza-se automaticamente ao final do ano letivo. 

 As reuniões para entrega de atividades assinatura do Rdia serão semestrais, mas 

Instituição promoverá outros encontros além dos dias letivos temáticos eventos que envolva 

família.  

Portfolio: é uma ferramenta pedagógica que permite a utilização de uma metodologia 

diferenciada e diversificada de acompanhamento e avaliação do processo de ensino 

aprendizagem, que ocorre não desprezando atenção á carga de afetos inerente à situação de 

aprendizagem. 

Relatório: é um instrumento utilizado pelos professores para observar as crianças, 

anotando as situações, as experiências e processos, tanto na aprendizagem quanto no 

âmbito do relacionamento do grupo. Constitui-se também em ponto de referência para o 

planejamento e a avaliação do trabalho. 

11-ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

   Eixos integradores: cuidar, educar, brincar, interagir são trabalhados dentro da rotina, 

através de projetos e atividades. Utilizamos de uma metodologia educacional que tem por 

objetivo organizar a construção de conhecimentos em torno de metas previamente definidas 

de forma coletiva entre alunos e professores. Dentro da rotina diária existe um horário para 

cada atividade acontecer. As ações são planejadas para que em cada momento os conteúdos 

venham a ser vivenciados e explorados nas ações e atividades. O projeto deve ser 

considerado como um recurso, uma ajuda, uma metodologia de trabalho destinada a dar vida 

ao conteúdo tornando a escola mais atraente.  

A Escola trabalha com os projetos interdisciplinares que norteiam o âmbito e desejo de 

alcance do desenvolvimento integral da criança. O currículo atinge duas dimensões: uma 

registrada em forma de texto, como recomendação geral, e outra que se expressa no 

cotidiano da escola quando o professor concretiza essas recomendações. O plano curricular, 

além de estabelecer uma relação de conhecimentos, conteúdos, objetivos e intervenção 

pedagógica, pretende ser a expressão filosófica da ação do trabalho a ser desenvolvido na 

educação infantil. O currículo é constituído por elementos da cultura, construídos por meio da 

história pelo homem, e só será legitimado se uma dimensão maior interagir com as 

circunstâncias da vida das crianças. O presente currículo pretende, caracterizar-se como um 

instrumento de apoio na organização da ação escolar, subsidiando a atuação pedagógica do 
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professor com os alunos da educação infantil. O marco curricular é orientado pela concepção 

de homem e de infância advindos da antropologia, pela reflexão da vertente filosófica 

dialética, e apóia-se sobre os pilares da epistemologia genética de Piaget e da teoria sócio-

histórica de Vygosky. Delineando o marco curricular e compreendendo que os conteúdos não 

devem ser vistos desvinculados da fundamentação teórica, reafirma-se a opção por teorias do 

conhecimento que permitem desvendá-los como verdadeiros instrumentos de mediação entre 

o saber da criança e o saber científico e, ao mesmo tempo, de transformação da escola num 

espaço educativo de aprendizagens significativas. O projeto curricular contém as 

especificações metodológicas e didáticas para o desenvolvimento da intencionalidade de 

ensino-aprendizagem dos objetivos do conhecimento. Os objetos do conhecimento dizem 

respeito aos conhecimentos historicamente produzidos pelos homens, aos quais 

denominamos ciência. O currículo reúne elementos culturais básicos para a vida em 

sociedade e aparecem no projeto curricular agrupado, didaticamente, em Campos de 

Experiências, quais sejam: O eu, o outro e o nós, Corpo gestos e movimentos, Traços, 

sons, cores e formas, Escuta, fala, pensamento e imaginação. Ao estruturar o Currículo 

em Campos de Experiências, considera-se e respeita-se a criança como um ser social, 

integral e em pleno desenvolvimento, exigindo posturas pedagógicas que não limitem suas 

oportunidades de descobertas, permitindo conhece-las verdadeiramente proporcionando-lhes 

experiências de vida ricas e desafiadoras. 

          As atividades são aqueles selecionados para serem trabalhados com as crianças, no 

amplo horizonte dos objetos de conhecimento. Os objetivos de ensino-aprendizagem 

correspondem às metas que se pretende alcançar, ao trabalhar com as crianças por 

atividades. A intervenção pedagógica viabiliza através de procedimentos didáticos, isto é, de 

propostas de atividades coletivas e individualizadas criadas pelo professor, em função dos 

objetivos pretendidos e do que avalia estar acontecendo na sala de aula a cada momento do 

processo ensino-aprendizagem onde a linguagem aparece como instrumento de 

aprendizagem e ensino que adaptadas pelo currículo em movimento se apresentam de forma 

ampla nos vários âmbitos de metodologia de ensino aqui adaptados.  

  Para que as crianças possam exercer sua capacidade criativa, é indispensável que a 

escola proporcione momentos de ludicidade. O brinquedo é um aspecto que está presente 

desde muito cedo na vida da criança, enquanto atividade prazerosa. Para a si mesma e sobre 

o mundo. São também uma maneira de expressar, de modo simbólico, suas fantasias, seus 

desejos, medos, sentimentos e conhecimentos que vai construindo a partir das experiências 

que vivem.  

 A escola deve ser um espaço acessível, promovendo uma convivência harmônica, 

respeitando as diversidades étnicos-raciais, religiosas, culturais, de gêneros, de classes. 
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Desse modo a escola tem fator primordial para a formação da cidadania e direcionada ao 

desenvolvimento integral da criança e ao fortalecimento do respeito pelos direitos e liberdade. 

A escola desenvolve os projetos norteados a partir dos Temas Geradoras (Temas 

Transversais): Educação para a Promoção, Defesa, Garantia e Resgate de Direitos 

Fundamentais; Educação para a Diversidade; Educação para a Sustentabilidade e Formação 

Humana Integral. Desse modo a educação contribui para a ampliação da cidadania.  Nosso 

desafio enquanto escola é envolver toda comunidade escolar e realizar ações que contribuam 

para formar um cidadão consciente de seus direitos e deveres, atuantes dentro da nossa 

sociedade e capazes de perceberem as diferenças com igualdade.  

12-  PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

     Materializar a Gestão Pedagógica requer a promoção e inserção e principalmente a 

participação coletiva dos profissionais da instituição, das famílias, comunidade e crianças, 

tudo isso in loco para que o gestor possa por em prática os anseios para acolhimento, 

aprendizado e ensino. 

       Podendo implantar seu plano de ação aqui, mencionados em tópicos: 

 Comprometimento e implantação do PP. 

 Sensibilizar os educadores para importância de um ensino abrangente e eficaz. 

 Palestras incentivadoras que esclareçam a importância de fazer da educação. 

 Reuniões periódicas com corpo docentes e demais colaboradores. 

 Implantar os parâmetros abordados na PP. 

 Promover cursos profissionalizantes básicos no período de coordenação. 

 Capacitação e reciclagem do corpo docente.       
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     12-PLANO DE AÇÃO 

GESTAO PEDAGOGICA 

OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADORES RESPONS
ÁVEIS 

PRAZOS RECURSOS             
NECESSÁRIOS 

Zelar, articular e 
supervisionar as 
atividades 
pedagógicas para que 
possamos garantir 
que todos nossos 
alunos tenham o 
direito a educação, 
orientar os 
professores na 
organização do 
trabalho pedagógico, 
aplicar o PP 
concretizarmos a 
formação continua, 
criar formas que 
priorize o bom 
relacionamento entre 
todos que estão 
envolvidos no 
processo educacional. 
Direcionar o trabalho 
pedagógico por meio 
de estudos, oficinas, 
palestra com temas 
relevantes ao 
processo de ensino 

– Transparência 
nos 
procedimentos 
pedagógicos e 
administrativos, 
garantindo-se 
responsabilidade 
e zelo comum na 
manutenção e 
otimização do 
uso; 
Participação de 
seus profissionais 
na elaboração, 
implementação e 
avaliação da 
proposta 
pedagógica; 
 – Autonomia de 
gestão 
pedagógica e 
administrativa, 
respeitadas as 
diretrizes e 
normas vigentes; 
– Administração 
pedagógica, 

Tomada de 
decisão conjunta 
do planejamento, 
execução, 
acompanhamento 
e avaliação das 
questões 
pedagógicas e 
administrativas, 
com a 
participação de 
toda a 
comunidade 
escolar, 
constituída pelos 
membros da 
direção, do corpo 
docente, dos 
serviços de apoio 
especializado e 
administrativo, e 
pelos pais ou 
responsáveis 

Fazer ser 
conhecida a 
proposta 
pedagógica da 
instituição. 

Diretora Durante o 
ano letivo.    

Durante a 
implantação das 
Ações, por meio de 
reuniões 
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aprendizagem.     
  

através da 
elaboração, 
execução e 
avaliação do 
respectivo plano 
de aplicação, 
devidamente 
aprovado pela 
entidade 
mantenedora, 
obedecido a 
legislação 
específica 
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GESTAO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADORES RESPONSÁVE
IS 

Prazos Recursos 
necessários 

 
Gerenciar a 
implantação do ensino 
e o desempenho dos 
alunos 
 
Execução de projetos 
que visem auxiliar o 
aprendizado.  

. 
Acompanhame
nto diário nas 
atividades 
escolares. 
 
- Elo- escola- 
família, 
conhecendo 
dificuldades e 
diferenças. 
 
- Criação do 
espaço literário 
onde os alunos 
terão a 
oportunidade 
de manusear e 
conhecer livros 
e autores. 
(Biblioteca. 

 
Realizar os 
objetivos de 
forma a 
alcançar cada 
aluno como 
fonte única de 
descoberta e 
ensino. 
 
Ter na escola 
um referencial 
para que cada 
aluno sinta 
prazer de 
frequentar 

Planejar avaliar 
periodicamente as 
atividades, fazer 
escuta sensível 
com as crianças, 
auto avaliação. 

Diretora e  
Coordenadora 

Durante 
ano letivo.. 

 
Registro das 
crianças como 
Rdia, 
Tabela de evolução 
da criança entre 
outros. 
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GESTÃO PARTICIPATIVA 

OBJETIVOS AÇÕES METAS INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZO
S 

Recursos 
Necessários 

. Desenvolver ações 
que promovam o bem-
estar como: saúde 
bucal. 
Acompanhar as ações 
desenvolvidas neste 
documento 

Buscar parcerias com 
laboratórios da área da 
saúde. 
Encontros com temas 
diversos. 

-Realizar os 
objetivos de 
forma que 
supra as 
necessidades 
dos alunos. 
 
- Socialização 
família-escola, 
é uma forma 
de manter 
aberto o 
diálogo com a 
comunidade 

Proporcionar 
as crianças 
momentos que 
possam cuidar 
de si mesma e 
do próprio 
corpo. 

Equipe pedagógica. Durante 
o 
  ono 
 Letivo 

 
. Profissional 
qualificado, folder 
explicativo, 
espaço escolar. 
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NUTRICIONISTA 

 

OBJETIVOS AÇÔES METAS INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS 
 

RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

 Obter diagnóstico 
de cada aluno 

 Zelar pela boa 
prática higiênico-
sanitária 

 Supervisionar as 
atividades de 
produção da 
alimentação 

 Acompanhar a 
implantação do 
cardápio 

• . 
Verificar o 
cumprimento 
dos objetivos 
específicos 
•Palestras 
semanais com 
alunos e 
educadores e 
alimentação 
saudável. 
•Pesagem 
mensal de 
alunos para 
verificar aulas 
e baixas de 
peso e 
crescimento 
proporcional 

Alcançar o 
controle de 
saúde e peso 
das crianças de 
baixo e 
sobrepeso 
 

 Despertar o 
prazer de 
experimentar 
novos 
alimentos e 
sabores 

Dá-se diariamente, 
supervisionando a 
aplicação do 
cardápio 
 
Observando a 
mudança de 
hábitos 
alimentares dos 
alunos e seu 
desenvolvimento 
físico e 
psicológico. 
 
 

Nutricionista e 
profissionais da 
cozinha 

Durante 
todo ano 
letivo. 

Pesagem periódica 
das crianças. 
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PROFESSORES/MONITORES 
 

OBJETIVOS AÇÔES METAS INDICADOR RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS  
NECESSÁRIOS 

* 
 Apropriação dos 
hábitos regulares 
de higiene pessoal. 
 

 Conhecer e 
cuidar dos 
diferentes 
ambientes da 
escola 

 
 

 Internalizar 
regras para 
convivência em 
grupo 

 

 Garantir 
oportunidade 
para a criança 
brincar em grupo 
ou isoladamente 
de forma livre ou 
orientada pelo 
educador. 

 
 
 
 

 1-Promover 
palestras e 
musicais sobre o 
assunto; distribuir, 
produtos 
individuais para 
higienização. 

 2-Ativar e 
implantar a 
consciência de 
cuidar do meio 
ambiente, adotar 
atitudes que 
garantam a maioria 
do espaço 
disponível aos 
alunos. 

 3-Expor e 
implantar regras de 
convivência e 
passar regras para 
os colegas. 

 

 4-Promover o 
espaço de brincar 
numa perspectiva 
criadora de faz de 
conta 
estabelecendo boa 
convivência.  

 *Criar um 
ambiente propício 
para o 
desenvolvimento 
cognitivo, motor, 
emocional e 
social 
*Desenvolver 
com os alunos 
senso crítico e de 
responsabilidade 
consigo, com o 
meio e com a 
sociedade 

 1- Observando e 
respeitando a 
etapa do 
desenvolvimento 
de cada um 

 
 

 2-Observação 
como recurso de 
investigação e 
planejamentos de 
pesquisas para a 
boa convivência. 

 

 4-Através de 
observações 
cotidianas e 
registros  

 

 5-No dia a dia 
observando o 
empenho e 
desenvolvimento 
cada faixa etária. 

 

  

Professoras e 
Monitoras 

Durante ano 
letivo 

Registros escritos 
diário de bordo. 
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 5-Roda de 
conversa, 
situações 
informais e 
direcionadas. 

 6-Desenvolver 
dinâmicas e 
atividades lúdicas 
e escritas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

 
COORDENADORA PEDAGÓGICA 

 

OBJETIVOS AÇÔES METAS INDICADOR RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÀRIOS 

 Elaborar projetos 
de educação. 

 

 Acompanhar a 
execução dos 
projetos 

 Supervisionar as 
ações de 
professores e 
monitoras no 
cumprimento da 
abordagem de 
ensino. 

 Fazer cumprir os 
conteúdos 
determinados 
pelos órgãos de 
ensino. 

 Coordenar, 
disponibilizar 
acervo de 
conteúdos 
para eficácia 
do ensino 

 Orientar sobre 
o cronograma 
curricular 

 Participar de 
seminários e 
palestras 
sobre e 

 Promover horários 
pedagógicos para 
coordenação 

 Palestras sobre os 
projetos para 
facilitar sua 
execução 

 Conseguir ao final 
do ano letivo 
alunos com 
desenvolvimentos 
adequados e 
conhecimento 
proporcional 

Promover formação 
para construção de 
conhecimento 
pedagógico. 

Coordenadora e 

direção 

Durante 
ano. 

Material 
pedagógico os 
diversos livros e 
etc. 
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DIRETORA PEDAGÓGICA 

 
OBJETIVOS       AÇÔES METAS INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 

FINANCEIROS 

 Cumprir e fazer cumprir as leis de 
ensino vigentes. 

  As determinações dos órgãos 
competentes e o Regimento escolar 
Institucional 

Planejar, 
organizar, 
gerenciar e 
controlar os 
processos de 
ensino e 
aprendizagem 

Formar um 
grupo de 
profissionais 
comprometi
dos no 
desempenh
o dos 
projetos 
escolares. 

Ao fim do ano 
letivo ver 
nossos alunos 
tendo alcançado 
o conhecimento 
e 
desenvolviment
o específicos 
para cada faixa 
etária 

Acompanhar 
sistematicamente o 
processo ensino 
aprendizado dos 
discentes 
acompanhar de 
forma 

Diretora e 

coordenadora 

Durante o 
ano 
 Letivo 

Registros 
diários das 
professoras 
avaliação de 
aprendizagem 
com as crianças 
por meio de 
conversas Rdia. 
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SERVIÇOS GERAIS 
 

OBJETIVOS AÇÔES METAS INDICADOR
ES 

RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSARIO
S 

 Conservar e 
manter a escola 
limpa e em bom 
estado 

Limpar, lavar, 
esterilizar, utilizar 
de todos os 
artifícios possíveis 
para limpeza e 
conservação do 
ambiente 

Ter um ambiente 
prazeroso para as 
crianças e usuários em 
geral 

Limpeza e 
comodidade 

Profissionais e 

auxiliares da 

área 

Dário 
durante 
todo o 
ano. 

Materiais de 
limpeza 
diversos. 
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COZINHEIRA E AUXILIARES DE COZINHA 
 

OBJETIVOS AÇÔES METAS INDICADORES RESPONSAVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÀRIOS 

 Cumprir o 
cardápio 
indicado pela 
nutricionista 

 Fazer valer as 
regras de 
higiene na 
manipulação 
dos alimentos e 
do ambiente 

 Disponibilizar as 
refeições nos 
horários 
específicos 

 Analisar o 
cardápio e 
providenciar 
os alimentos 
indicados 
para sua 
execução  

 Promover a 
limpeza dos 
alimentos 
antes de 
manipulá-los 
e após. 
Organizar 
limpeza de 
ambiente e 
utensílios 
diariamente 

 Servir as 
refeições 
diariamente 
nos horários 
pré-
determinado
s 

 . Que as 
crianças 
tenham boa 
alimentação e 
prazer ao 
desfrutar das 
refeições 
saudáveis 

 Disponibilizar 
alimentos e 
ambientes 
higienizados e 
livres de 
fungos e 
bactérias. 

 Cumprir os 
horários das 
refeições 

Oferecer uma 
alimentação de 
qualidade que as 
crianças venham ter 
prazer do desfrutar. 

Nutricionista, 
cozinheiras e 
auxiliares 

Todo ano 
letivo. 

Alimentos diversos 
de acordo com o  
cardápio. 
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SECRETÁRIA 
 

SOBJETIVO METAS AÇÔES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÀRIOS 

 Atender os 
alunos, ao 
pessoal da 
unidade escolar e 
a comunidade 
prestando 
informações 
sempre que 
necessário 

 Prestar 
informações e 
esclarecimento 
referentes ao 
funcionamento 
administrativo da 
unidade escolar e 
aos serviços por 
ele prestados, 
sempre que 
solicitado pelo 
Poder público em 
geral 

 
Atender toda 
a 
comunidade 
escolar, pais 
e 
responsáveis 
 

 Organizar e dirigir o 
serviço de 
secretaria, 
coordenando o 
trabalho de seus 
auxiliares 

 Organizar os 
arquivos de modo a 
garantir a 
segurança de via 
escolar, permitindo 
a localização rápida 
e eficiente de 
informações 
referente a mesma 

 Assinar juntamente 
com o (a) diretor (a) 
os documentos 
escolares dos 
alunos, bem como 
toda documentação 
da Secretaria 

     Manter 
atualizado a 
expedição da 
frequência e do 
rendimento escolar 
dos alunos 

 Preparar e expedira 
histórico, escolar, 

Atender público 
em geral. 

Responsáveis pelo 
atendimento: 
secretária, 
coordenadora e 
diretora. 

Atendime
nto diário 
durante 
ano 
letivo.  

Arquivos diários 
pedagógicos e 
atas diversas. 
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certificados de 
conclusão ou 
diploma e guia de 
transferência. 
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PORTEIRO 

 

OBJETIVOS AÇÔES METAS INDICADORES RESPONSAVEIS      PRAZOS RECURSOS 
NECESSÀRIOS 

 Abrir e fechar a 
Instituição nos 
horários pré-
determinados 

 Receber os alunos 
monitorar a 
apresentação da 
carteira de 
identificação bem 
como o uso de 
uniforme 

 Realizar a chamada 
dos alunos no horário 
de saída observando 
minuciosamente a 
apresentação da 
carteira de 
identificação por pais 
ou responsáveis.  

 Iniciar 
atendimento 
diário aos 
alunos com 
segurança 

 Cumprir os 
horários de 
abrir e fechar a 
instituição 

 Exigir 
apresentação 
de identificação 
na entrada e 
saída dos 
alunos. 

 Monitorar 
entrada e saída 
das demais 
pessoas nas 
dependências 
da Instituição 

 Proporcionar ambiente 
tranquilo na entrada e 
saída dos alunos 

 Disponibilizar 
ambiente seguro para 
que as crianças 
usufruam 

 Exigir por parte dos 
pais ou responsáveis 
o cumprimento dos 
horários de entrada e 
saída dos alunos 

 Dispor de um 
ambiente 
seguro 

Porteiro Durante 
todo ano 
letivo.  

 Equipe 
gestora e 
Porteiro. 
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GESTÃO FINANCEIRA 
 

OBJETIVOS AÇÔES METAS INDICADORES RESPONSÁVEIS 
 

PRAZOS RECUR. 
NECESS. 

* Otimizar o 
uso dos 
recursos 
recebidos 
sob a forma 
de doações e 
parcerias 
 
 
 

 Elaboração do 
plano de contas. 
Sistematização 
do processo de 
compras e 
pagamentos 

Utilizar o recurso com 
eficiência e prevenir 

perdas 
 

  

 Análise dos 
gastos 

 Administração 
geral 

  

 Ano 2019 Equipe do 
Financeiro. 
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GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 

OBJETIVOS AÇÔES METAS INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECUR. 
NECESSÀ. 

Desenvolver 
ações que 
promovam a 
eficiência dos 
processos 
administrativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Confeccionar o 
plano de ações 
anual 

 Sistematizar as 
rotinas e 
atendimento 

 Formalizar 
tramites e 
processos 

 Sistematizar todos 
os processos 
administrativos   

 Verificação da 
eficácia dos 
procedimentos 

 Equipe Gestora Durante 
ano 
letivo. 

Equipe 
administrati
va. 
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13-ACOMPANHAMENTO e AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

A criação do Proposta pedagógica é um desafio da instituição. E é a concretização dos 

planos traçados para que o nosso trabalho pedagógico se faça valer no âmbito educacional.  

A proposta pedagógica será avaliada periodicamente por meio de reuniões   com toda 

comunidade escolar, através da avaliação Institucional, como o objetivo de propiciar a 

formação integral dos educandos assegurando o acesso, a permanência e o sucesso do 

processo ensino aprendizagem. Faz parte do processo de avaliação do PP: 

 Conselho de classe 

 Avaliação institucional (ao qual será realizado uma vez ao ano) 

 Reuniões semestral 

 Questionários  

Serão feitos reflexões e discursões acerca dos objetivos e do trabalho desenvolvido, para que 

assim possamos reorganizar e redefinir o trabalho pedagógico propiciando e garantindo o 

desenvolvimento integral do educando. 

14- PROJETOS ESPECIFICOS 

Nosso trabalho é desenvolvido por meio de Projetos, garantindo de forma lúdica a 

construção e fortalecimento do conhecimento de forma significativa e contextualizada, visando 

o desenvolvimento integral da criança em todos os aspectos: social afetivo e psicomotor.  

Semana distrital da educação infantil comemorada no dia 25 de agosto e vem 

colaborando com nossa instituição, pois destaca a importância dos eixos do Currículo da 

Educação Infantil: educar e cuidar, brincar e interagir e juntos com a Coordenação Regional 

de Ensino de Samambaia, nos proporcionam um crescimento pedagógico de suma 

importância ampliando nossos olhares para uma nova perspectiva do fazer pedagógico. 

A Plenarinha Através da realização do projeto Plenarinha da Educação Infantil nossos 

alunos realizam exposição das atividades realizadas durante o projeto, confecciona murais, 

dramatização, passeios e cartas onde eles registram seus anseios. 

E durante a Plenarinha a Coordenação Regional de Ensino de Samambaia promoveram 

exposição dos trabalhos produzidos pelos nossos alunos dando visibilidade as suas 

atividades.   

Feira de Ciência:  objetivo colocar a teoria em pratica, despertando nos alunos a 

curiosidade cientifica baseadas na realidade cotidiana por eles vivenciados e despertando 

maior interesse pela creche. Ao termino do projeto será realizada uma culminância com todos 

os alunos para expor suas produções. 
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15. PROJETOS ESPECIFICOS INDIVIDUAIS OU INTERDISCIPLINARES DA ESCOLA 

 

 

 
PROJETO 

 

 
OBJETIVOS 

 

 
PRINCIPAIS AÇÕES 

 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 
AVALIAÇÃO DO 
PROJETO   

 
PRAZOS 

 
Uma Viagem no 
País da 
Literatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Estimular o gosto pela 
leitura e também 
despertar o prazer de 
compartilhar com os 
colegas. 
Aproximar o aluno de 
literaturas diversas. 
Desenvolver o senso 
crítico e criatividade e 
oferecer um espaço 
lúdico com atividades 
lúdicas, promovendo a 
oportunidade de 
aprender brincando. 
Devolver nos alunos 
valores e atitudes a 
partir das histórias da 
literatura infantil. 
 

Ilustração de 
histórias. 
Confeccionar jogos 
partindo das histórias 
trabalhadas como: 
jogo da memória, 
quebra cabeça, 
Dominó 
Dramatização de 
histórias. 
Cantar e coreografar 
músicas infantis. 
Encenação de 
histórias infantis com 
uso de fantoches. 
Produção de cartazes 
e murais a partir da 
historias contada em 
sala de aula. 
 

Todos A avaliação será 
realizada durante o 
processo das atividades 
e com as construções de 
cada criança de acordo 
com faixa etária, suas 
percepções artísticas e 
seu desenvolvimento. 

Durante ano 
Letivo. 

 
 
Higiene 

Promover e consolidar 
hábitos de higiene; 
Criar condições para o 
aluno adquirir bons 
hábitos de 
higiene; 

Roda de conversa; 
Explorar 
dramatizações; 
Explorar músicas; 
Consolidar o conceito 
de hábitos de higiene; 

Todas A avaliação será 
processual e contínua, 
realizada através de 
observação, relatórios e 
portfólio durante o 
desenvolvimento do 

 

Durante ano 
Letivo 
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Discutir as formas de 
higiene das mãos, 
corporal, bucal, etc.; 
Estimular para a prática 
correta de lavar as 
mãos, tomar banho, 
cortar as unha e 
cabelos; 
 Adotar hábitos de 
autocuidado, 
respeitando as 
possibilidades e limites 
do próprio corpo. 
 

Atividades lúdicas; 
Atividades individuais; 
Palestras com as 
famílias.  

projeto.  Observando as 
atitudes de higiene, que 
são de suma 
importância, para que 
através desse projeto, os  
nossos alunos sejam 
beneficiados, orientados 
e alertados da 
necessidade do cuidado 
do corpo como um todo. 

      

 
 
Grafismo 

Analisar as possíveis 
interações entre os 
processos de desenho e 
de escrita, tendo por 
foco as estratégias de 
representação 
construídas pelas 
crianças. Além disso as 
crianças expressam 
sentimentos e tomam 
um contato com o 
universo amplo de 
muitas possibilidades e 
experiências 
desenvolvendo os 
sentidos e exercitando 
suas habilidades 
motoras. 

Desenvolver a 
motricidade fina. 
Trabalhar a atenção 
autoconfiança e 
criatividade. 
Trabalhar o equilíbrio 
e concentração 
através de atividades 
físicas. 

todos Será feita através de 
observação sistemática e 
direta da criança, agindo 
como mediadora de suas 
conquistas considerando 
a diversidade de 
interesses e 
possibilidades de 
exploração do mundo 
pela criança e através de 
registro. 

Durante ano 

letivo. 
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Respeitando e 
convivendo com 
as Diferenças. 

Desenvolver no 
educando a aceitação de 
si e do outro, nos grupos 
sociais a que faz parte, 
através do 
reconhecimento e do 
respeito ás diferenças. 

Conscientizando o nosso 
aluno de que somos 
todos diferentes e que 
devemos ser respeitados 
pelo que somos, 
independente das 
necessidades que 
temos.  

. Identificar a 
respeitar a 
diversidade social, 
cultural e física em 
todos os ambientes. 
Reconhecer as 
dificuldades 
enfrentadas por 
pessoas com 
qualquer deficiência. 
Familiarizar-se com 
imagem do próprio 
corpo e do próximo. 
Construir a própria 
identidade (individual 
e em grupo) através 
de movimentos 
naturais e jogos. 
Perceber a interação 
do sujeito com o 
mundo. 
Refletir e entender o 
Bullying e suas 
consequências  
  
 
 
 

 
todos 

Observar- se houve o 
desenvolvimento no 
coletivo, o cuidar do 
outro, compromisso com 
o semelhante, se houve 
desenvolvimento da 
solidariedade e 
compreensão, 
respeitando as pessoas.  
Assim aproximar as 
crianças em torno de 
uma tarefa comum 
possibilitando uma 
atividade cooperativa. 

 

Durante ano 

letivo. 

EU E MINHA 
FAMILIA  

Propiciar á criança a 
reflexão de sua estrutura 
familiar  e o 
conhecimento da 
estrutura de outras 
famílias, e o 

Levar as crianças a 
perceberem que não 
existe um modelo de 
família. 
Ressaltar o respeito 
ás diferenças 

     Todos A avaliação deverá ser 
realizada durante todo o 
processo e realização 
das atividades e com 
construções de cada 
criança de acordo com 

Durante ano 

Letivo 
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relacionamento entre 
outras pessoas de sua 
família e com as demais 
pessoas que a rodeiam 
,oportunizando atividade 
que despertem o 
respeito e o interesse 
pelos diferentes grupos 
familiares. 

existentes, os hábitos 
e comportamentos 
dos diversos tipos de 
família. 
Álbum da Família 
Diário de bordo. 
Diálogos e debates: 
Quem sou eu? De 
onde vim? Para onde 
vou? O que quero 
para futuro?  
  

sua faixa etária. 

 
 
 
 
 
 
Arte  na Ponta 
dos dedos 

Despertar sua expressão 
artística, sua criatividade 
e imaginação. 

Estimular a coordenação 
motora e a 
psicomotricidade fina de 
mãos e dedos. 

Desenvolver a 
curiosidade, a relação 
com as formas e o 
desenho, acuidade 
visual e o gosto artístico. 

Utilizar-se das 
impressões digitais para 
expressar- se 
artisticamente e 
criativamente, relendo 
histórias músicas ou 
temas propostos. 

 

Proporcionar ao aluno 
contato com 
diferentes maneiras e 
espaços de expressar 
suas ideias para que 
amplie suas 
capacidades 
comunicativas e 
descubra suas 
próprias formas de 
utilizar os recursos 
existentes. 

todas As crianças serão  
avaliados em todos os 
momentos das aulas, 
pois e importante que 
prestem atenção em 
todas as atividades 
propostas. 

 

Durante ano 

letivo. 
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Ser Gentil e 
Legal 

Melhorar o 
comportamento dos 
alunos em sala e em 
sociedade, através da 
reflexão sobre a 
importância dos bons 
hábitos. 

Adquirir hábitos e regras 
de boa convivência, 
utilizar palavras mágicas 
no dia- a –dia, tornando 
assim um ambiente de 
convívio agradável em 
todos os termos, 
respeitando a todos. 

Incentivar o uso das 
palavras mágicas 
(obrigado, por favor, com 
licença, e desculpa) 

  

Desenvolvimento 
através de atividades 
como cartazes, 
palestras, 
Histórias 
dramatizadas. 
Combinados e sua 
importância, valorizar 
os trabalhos dos 
colegas por meio de 
exposição. 

      todos A avaliação se dará de 
forma continua e 
permanente através de 
observações individuais, 
acompanhando sua 
participação, criatividade, 
autonomia 
,desenvolvimento social 
e cognitivo. 

 

Durante ano  

letivo. 

 
 
 
Água  

Valorizar atitudes de 
manutenção e 
preservação dos 
espaços coletivos e do 
meio ambiente. 

Reconhecer a 
importância da água 
para a vida e para a 
história dos povos, 
mostrando como a água 
é essencial para manter 
a vida e é determinante 
para a organização das 

Conversa informal 
Peça teatral 
Musicalização 
Culminância com 
apresentação 
musical. 
Confecção e entrega 
de lembrancinhas 
relacionadas ao tema 
como garrafa de água 
mineral.  

    todos A avaliação deverá ser 
realizada durante todo o 
processo e realização 
das atividades e com 
construções de cada 
criança de acordo com 
sua faixa etária. 

 

Durante ano 

letivo. 
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sociedades 

Reconhecer a ação do 
homem na 
transformação do meio 
ambiente, principalmente 
no que diz respeito à 
poluição e ao 
desperdício de água. 

Conhecer e entender e 
aprender a evitar as 
diversas doenças 
causadas pela água 
contaminada. 

Aprender a evitar a 
Dengue e demais 
doenças relacionadas. 

 

. 
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