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APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGOGICA 

O estudo objetivou construir a Proposta Pedagógica do CEPI de forma 

democrática e participativa e, iniciou-se com rodas de conversa e estudos com 

todos os segmentos da Proposta; incentivou a comunidade a participar; 

conduzindo o processo democraticamente e envolvendo professores e demais 

funcionários. 

Para a realização do trabalho, foram utilizados, além entrevista no ato da 

matricula e/ou rematrícula, relatos da comunidade e questionário 

socioeconômico 2020. 

A proposta pedagógica do CEPI sustenta-se na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96, e na visão de uma formação que 

visa ao pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania. O CEPI é uma instituição pública que oferece à comunidade local a 

modalidade de Educação Infantil para crianças de zero meses a quatro anos de 

idade. É um espaço voltado para o desenvolvimento e a aprendizagem, que se 

compromete com os aspectos múltiplos e interdependentes do desenvolvimento 

cognitivo, afetivo e sócio emocional, tendo como referência as diferenças 

individuais e as possibilidades sociais e educacionais de suas crianças. 

Nossa proposta tem como pressuposto a compreensão de que a sala de 

atividades não está restrita a quatro paredes, mas ao mundo, que vem se 

transformando, por meio das linguagens midiáticas e da tecnologia da 

informação, em uma grande sala de atividades. 

A PP objetiva propiciar um ambiente rico em estímulos e em integração, 

para isso, tem como meta sanar dificuldades básicas, desenvolver a 

funcionalidade escolar e promover a participação social da criança. Assim, o 

movimento de conquista de espaço será favorecido e a criança assimilará essa 

dimensão, obtendo as noções iniciais do outro e do mundo no qual está inserido.  

Este projeto é fruto da interação entre os objetivos e prioridades 

estabelecidas pela coletividade, onde estabelece, através da reflexão, as ações 

necessárias à construção de uma nova realidade. É, antes de tudo, um trabalho 

que exige comprometimento de todos os envolvidos: professores, equipe técnica 

pedagógica, crianças, pais e a comunidade como um todo, com o intuito de 
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garantir o bom desempenho da comunidade escolar e principalmente da função 

de “educar” do referido Estabelecimento de Ensino. 

Educar não significa somente “transmitir” conhecimentos acumulados 

socialmente, e sim viver valores apresentados pela comunidade, bem como 

inserir outros valores necessários para que o ser humano possa viver e conviver 

bem, consigo e com os demais seres. 

Dessa forma, buscou-se reunir todos os segmentos da comunidade 

escolar para eleger as prioridades no trabalho pedagógico que visem a formação 

integral da criança, garantindo que suas individualidades sejam respeitadas e 

que haja o desenvolvimento do senso coletivo. 

A primeira reunião com os pais das crianças, foi de grande ajuda para a 

descoberta das dificuldades e parcerias fechadas para o bom desenvolvimento 

do Projeto. Como finalidade a formação integral do educando, a sustentabilidade 

humana, na busca de uma educação de qualidade. Considerando destacar a 

função principal da instituição que é CUIDAR e EDUCAR, INTERAGIR E 

BRINCAR. Fortalecendo o ideal de uma escola justa, comprometida, 

democrática, inclusiva, fraterna, solidária às crianças o sucesso educacional, 

estimulando seus aspectos: cognitivo, emocional, social. Como um todo. 

 

1. HISTORICIDADE 

O CEPI - Arara Canindé localizado na cidade do Recanto das Emas DF, 

Quadra 307, conjunto 11 lote 01, foi homologado no dia 21 de Julho de 2014, 

mantida pelo Governo, através de um Convênio entre entidades públicas e 

privadas sem fins lucrativos, atendendo as necessidades da comunidade. O 

CEPI Arara Canindé tem como sua mantenedora atual o Lar Educandário Nossa 

Senhora Mont Serrat, de natureza beneficente, de direito privado, sem fins 

lucrativos, sediada na 3° AV- AE 07- MOD M/N- Núcleo Bandeirante-DF. O 

Convênio está disciplinado no art. 116, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que 

estabelece procedimentos e exigências. A Educação Infantil, de acordo com as 

Orientações Pedagógicas do Convênio a Constituição Federal, é direito de todos 

e dever do Estado. 

O Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat é uma sociedade sem fins 

lucrativos de caráter assistencial, possui registro no Conselho de Assistência 

Social do Distrito Federal e Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
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além do Título de Utilidade Pública Federal e Estadual e Certificado de Entidade 

Beneficente de Assistência Social. Nesse sentido, assumiu o CEPI Arara 

Canindé através do Termo de Colaboração com a SEDF, com atendimento às 

crianças de famílias em situação de risco social, nutricional e baixa renda, dando 

a elas oportunidade de educação e cuidados pedagógicos.   

A entidade através do Convênio com a Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal propõe assegurar o respeito à condição peculiar da criança 

como pessoa em seu desenvolvimento, sendo este cognitivo, linguístico, social, 

emocional, estético, sensorial, físico e moral além de promover a estimulação 

psicossocial e por meio de atividades periódicas busca aprimorar e fortalecer os 

vínculos relacionais e comunitários junto às famílias. 

O Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI Arara Canindé tem 

em suas instalações: área verde, solários, parquinho de areia, anfiteatro, suas 

cores são bem distribuídas favorecendo o processo de aprendizagem.  

O CEPI vem buscado se consolidar como espaço educativo e, com isso, 

fortalecer sua identidade. O objeto de conhecimento para as crianças é toda a 

realidade a sua volta, e a aproximação da mesma efetua-se de maneira 

integrada. Sendo assim, trabalhamos criando condições para que esta interação 

ocorra de forma prazerosa e lúdica, e que o conhecimento seja apresentado 

levando em consideração tanto às características individuais de cada criança, 

quanto às mudanças que ocorrem em cada faixa etária. A equipe, busca 

promover o desenvolvimento pleno do ser humano nas suas mais diversas 

competências, principalmente nos primeiros anos de sua vida, a chamada 

primeira infância. Aqui começa nosso trabalho, percebendo a necessidade de 

apoiar e incentivar as habilidades e os valores inerentes à criança, respeitando 

sempre sua individualidade. 

A PP será um instrumento de grande valia, pois, evidenciará a importância 

do trabalho executado, onde a brincadeira, o lúdico, o artístico e o científico, 

complementarão, formando um contexto em que a criança construirá os seus 

conhecimentos de maneira contínua e gradual, porque conhecimento não se 

constitui em cópia da realidade, mas sim, fruto de um intenso trabalho de criação 

e significação. 
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IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA  

Nome da escola 
Centro de Educação de Primeira Infância Arará 

Canindé 
 

Endereço e localização 
Quadra 307 conjunto 11 A lote 01 - cidade Recanto 

das Emas – DF 
 

Telefone /Email 
61 – 35754363 / aracaninde@gmail.com 

 

Data de inauguração 
 

11/07/2014 
 

Turno de atendimento 
Integral 

 

Ensino Ofertado 
Educação Infantil 

 

Modalidades ensino 

Creche 
Berçário I e II - 0 a 1 ano 

Materna I – 2 anos 
Maternal II – 3 anos 

 

Pré-escola 
1º Período – 4 anos 

 

Administração  
Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat 

 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA 

O espaço físico e os recursos materiais são elementos essenciais para o 

processo educativo, pois, são poderosos auxiliares na aprendizagem. Os 

materiais constituem um instrumento importante para o desenvolvimento da 

tarefa educativa, uma vez que são um meio que auxilia a ação das crianças. São 

eles: 

a) Bloco administrativo 

Descrição Quantidade 

Diretoria 01 

Secretaria 01 

Recepção 01 

Hall 01 

Sala coordenação pedagógica 01 

Almoxarifado 01 

mailto:aracaninde@gmail.com
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Corredor de circulação 01 

Instalações sanitárias p/ funcionários 02 

b) Área de recursos humanos 

Descrição Quantidade 

Salas para o desenvolvimento das atividades 09 

Solários 08 

Brinquedoteca 01 

Pátio coberto / refeitório 01 

Anfiteatro 01 

Área livre gramada 01 

Sala rack servidor 01 

Sala Cia de telefone 01 

Sala Cia elétrica 01 

Estacionamento 01 

Instalações sanitárias p/ educandos 02 

Instalações sanitárias adequadas p/ PNE 02 

c) Bloco de serviços 

Descrição Quantidade 

Cozinha 01 

Lactário 01 

Depósito de alimentos não perecíveis 01 

Depósito de alimentos perecíveis 01 

Depósito p/ material de limpeza 01 
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Lavanderia 01 

Área de serviços externa 01 

Instalações sanitárias / vestiários p/ os funcionários 02 

 

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE GESTORA E PEDAGÓGICA  

Os profissionais que desenvolvem atividades educacionais sistemáticas e 

diretas com as crianças são contratados pelo convênio Lar Educandário Mont 

Serrat, CNPJ N°000711590001-05, situada na 3° AV- AE 07- MOD M/N- Núcleo 

Bandeirante-DF, segundo profissão e qualificação exigida nas Diretrizes Básicas 

e de acordo com as normas de consolidação das Leis do trabalho – CLT, Decreto 

Lei n°5.452 de 01 de maio de 1943, são: 

• Nove professores com carga horária de quarenta horas semanais; 

• Doze monitores com carga horária de quarenta e quatro horas semanais; 

• Uma menor aprendiz com carga horária de vinte horas semanais; 

• Uma coordenadora pedagógica com carga horária de quarenta horas 

semanais; 

• Uma diretora pedagógica com carga horária de quarenta e quatro horas 

semanais; 

• Dois profissionais da limpeza com carga horária de quarenta e quatro 

horas semanais; 

• Uma secretária escolar com carga horária de quarenta e quatro horas 

semanais; 

• Uma cozinheira com carga horária de quarenta e quatro horas semanais; 

• Auxiliar de cozinha com carga horária de quarenta e quatro horas 

semanais; 

• Uma nutricionista com carga horário de trinta horas semanais; 

• Dois Vigias com carga horária de doze horas por trinta e seis; 

• Dois porteiros com carga horária de doze horas por trinta e seis; 

A gestão pedagógica está sendo exercida no ano de 2020 pela gestora 

Loyanne Selestino Barbosa juntamente com a coordenadora pedagógica 
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Sabrina Henrique de Melo, designada pelo Lar Educandário Nossa Senhora 

Mont Serrat responsável geral pela administração desse CEPI. 

   

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

O CEPI atende um total de 174 crianças de 0 a 4 anos de idade em 

período integral, filhos de uma comunidade carente. Funciona, 

ininterruptamente, das 7:30h às 17:30h, de segunda à sexta-feira, seguindo o 

calendário escolar da Secretaria de Educação, fechando no período de 

férias/recesso escolar.  Prioriza-se um atendimento às crianças de família de 

baixa renda cujas mães ou responsáveis necessitam estar liberados para 

desenvolver outras atividades e complementarem a renda familiar, e também 

àquelas que convivem em áreas de vulnerabilidade. Porém, apenas efetiva a 

matrícula no sistema IEDUCAR das crianças encaminhadas pela Regional de 

Ensino do Recanto das Emas, ficando de responsabilidade dessa Regional a 

contemplação e encaminhamento das 174 crianças. 

O CEPI situa-se em um espaço do GDF, encontra-se em um loteamento 

próximo a quadra de esportes que também é utilizada pela instituição como 

atividades complementares. Com base nos informações obtidas por meio de 

conversas e relatos de vivência dos próprios funcionários e questionários feitos 

com os pais/responsáveis, chegamos à conclusão que, de modo geral, a 

comunidade relaciona-se muito bem com o CEPI, as criança não diferem dos 

outros, algumas crianças são provenientes de lares doentes ou com algum 

problema familiar, tanto do ponto de vista emocional, quanto físico, pela falta de 

emprego, atividade econômica e/ou afetivo. 

Dentro desse quadro, estar o CEPI, para uns, torna-se a única forma de 

escapar desse ambiente e, para outros, uma atividade de rotina, desvinculada 

das finalidades que levam direção, coordenação e docentes à tarefa diária de 

oferecer-lhes as melhores condições possíveis de educação e inserção no 

ambiente social.  

Com o objetivo de conhecer o perfil socioeconômico-cultural da 

comunidade e avaliar as motivações e necessidades, foram entrevistadas no ato 

da matricula e/ou rematrícula as famílias (pais e/ou responsáveis) das crianças 

do CEPI Arara Canindé. No âmbito socioeconômico e cultural foram perguntados 
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a 174 pais sobre sua moradia, escolaridade, auxílio financeiro governamental e 

satisfação quanto ao tempo de espera para contemplação. 

Os dados referentes à pesquisa, após a tabulação, chegaram-se aos 

seguintes dados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a pesquisa, 30% das famílias moram em casa própria e 

20% em casa emprestada. São considerados adequados para moradia os 

domicílios que têm, ao mesmo tempo, abastecimento de água por rede geral, 

esgotamento sanitário por rede coletora ou fossa séptica, coleta de lixo direta ou 

indireta e até dois moradores por dormitório, com dados no questionário, 48% 

vive em casa alugadas, a maioria são famílias carentes. 
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Quanto ao nível de escolaridade 19% possui o ensino fundamental, 68% 

o ensino médio, 11% o ensino superior incompleto e 2% não responderam. Outro 

problema ressaltado pela pesquisa é a defasagem escolar, principalmente no 

ensino médio. Entre todas as famílias em estado de pobreza crítica há, pelo 

menos, um jovem entre 15 e 17 anos que está atrasado nos estudos. A principal 

hipótese do motivo dessa dificuldade é que esses jovens costumam ser 

fundamentais para a renda familiar. Eles acabam deixando os estudos para 

trabalhar e, assim, ajudar os parentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação aos Programas Sociais do Governo 69% afirmam que não 

recebem bolsa família e apenas 31% recebem. Constatamos que a grande 

maioria dos beneficiários do Bolsa Família ou pararam no Ensino Fundamental 

ou não concluíram o nível médio. 
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menos de 1 S. 1 salário 2 salários 3 salários 4 salarios
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Um dos dados mais importante é em relação a renda familiar atendida 

pelo CEPI, podemos perceber que a grande maioria recebe apenas 01 salário 

mínimo, sendo: 51% um salário, 20% dois salários, 7% três salários, 3% quatro 

salários, 19% menos de um salário mínimo, são autônomos ou trabalham 

informalmente em casa de família. 

É através desses dados que observamos e buscamos conhecer mais 

sobre a comunidade local, dentro de alguns aspectos e assim possamos fazer 

um trabalho de qualidade capaz de atingir metas ao qual a escola propõe 

juntamente com os demais segmentos de educação. 

A realidade da comunidade atendida pela escola está sujeita a alguns 

problemas sociais,  algumas crianças necessitam de um trabalho de 

conscientização de uma alimentação saudável e bons hábitos de higiene pessoal 

e comportamental. Na primeira reunião de pais do presente ano contamos com 

a participação quase que efetiva de todos, mas ainda existe uma parcela que 

não comparecem, e que demontram dificuldade em comparecer até mesmo 

quando são solicitados individualmente para tratar de assuntos referentes ao 

desenvolvimento e comportamento dos seus filhos. Nesses casos a escola 

insiste em enviar bilhetes lembrando da responsabilidade dos pais, telefona-se 

para a família e quando não há resultados aciona-se o Conselho Tutelar para 

que o pai/responsável posso ser lembrado de suas responsábilidades. 

DIMENSÃO FINANCEIRA 

Os recursos administrativos pela Mont Serrat são oriundos de 100% do 

convênio firmado entre a entidade e a SEDF/DF. Os recursos adquiridos com o 

convênio são: alimentação, uniformes, itens de cama mesa e banho, higiene 

pessoal, recursos humanos, aquisição de material didático e pedagógico, 

compras de material de escritório, utensílios de cozinha e outros materiais para 

utilização na escola, a equipe escolar define o que é prioridade para que o bem 

seja adquirido respeitando os itens autorizados pelo Plano de Trabalho firmado 

com a SEDF. 
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As crianças são enturmadas de acordo com a idade: 

 FAIXA ETÁRIA 
N° DE 

CRIANÇAS 

N° DE 

TURMAS 

N° DE 

PROFESSOR 

P/TURMA 

N° DE 

MONITOR 

P/TURMA 

BERÇARIO 

I 

0 meses ou a completar 

até 31 de março do ano 

da matrícula.  

8 1 1 1 

BERÇARIO 

II 

1 ano completo ou a 

completar até 31 de 

março do ano da 

matrícula. 

8 1 1 1 

MATERNAL 

I 

2 anos completos ou a 

completar até 31 de 

março do ano da 

matricula. 

40 2 2 4 

MATERNAL 

II 

3 anos completos ou a 

completar até 31 de 

março do ano da 

matrícula. 

58 3 3 3 

1° 

PERÍODO 

4 anos completo ou a 

completar até 31 de 

março do ano da 

matrícula. 

60 2 2 2 

 TOTAL 174 9 9 11 

Há 01 monitor volante, desta forma, em nosso quadro consta o total de 12 monitores. 

 

FUNÇÃO SOCIAL 

A educação infantil é protegida pela constituição federal (CF/88): tanto é 

direito subjetivo das crianças com idade entre 0 a 4 (cinco) anos (art.208, IV), 

como é direito dos trabalhadores urbanos e rurais em relação a seus filhos e 

dependentes (art.7°, XXV). Além da Constituição, o direito à Educação Infantil 

vem afiançado em outras normativas, principalmente na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB (Lei n° 9.394/1996), no Estatuto da Criança 

e do Adolescente - ECA (Lei n° 8.069/1990) e no Plano Nacional de Educação - 
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PNE (Lei n° 10.172/2001). Para garantir os direitos educacionais, é necessário 

que as desigualdades relacionadas ao sistema público de ensino sejam 

reconhecidas, priorizando a construção de um projeto educacional que contribua 

para a democratização dos saberes, garantindo a todos dessa forma o direito a 

aprendizagem e a formação cidadã. 

A criança é um ser social que nasce com capacidades afetivas, 

emocionais e cognitivas. Tem desejo de estar próxima às pessoas e é capaz de 

interagir e aprender com elas de forma que possam compreender e influenciar 

seu ambiente. Para se desenvolver, portanto, as crianças precisam aprender 

com os outros, por meio dos vínculos que estabelecem gradualmente, 

percebendo-se e percebendo os outros como diferentes, permitindo que possam 

acionar seus próprios recursos, o que representa uma condição essencial para 

o desenvolvimento da sua autonomia. 

A aprendizagem é um processo fundamental na vida do homem. É através 

dela que se desenvolvem os comportamentos que irão possibilitar a 

sobrevivência e a adequação ao meio em que ele está inserido. Daí a 

importância do Cepi Arara Canindé, instituição de educação infantil ser um 

espaço de inserção das crianças nas relações éticas e morais, tem como missão 

promover a interação em suas práticas de educação e de cuidados entre os 

aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos, linguístico e social das 

crianças, estimulando seu desenvolvimento e respeitando a individualidade e a 

diferença entre elas.   

A escola de educação infantil - primeira etapa da educação básica - 

objetiva o desenvolvimento integral da criança nos aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, evidenciando a convicção de que o processo educacional se 

inicia no nascimento da criança e realiza-se como um processo contínuo que 

contribui para a formação do ser humano. 

A Proposta Pedagógica possibilitará introduzir mudanças planejadas e 

compartilhadas que pressupõem um compromisso com a aprendizagem, 

oferecendo uma educação de qualidade, para que as crianças e suas famílias 

sejam incluídas em uma vida de cidadania plena. 

Levar em conta os princípios éticos de autonomia, de responsabilidade, 

de solidariedade, do respeito ao bem comum. Tendo por base, ainda, princípios 

políticos dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da criticidade e do 
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respeito à ordem democrática; dos princípios estéticos da sensibilidade, da 

criatividade, da ludicidade, da qualidade e da diversidade de manifestações 

artísticas e culturais. 

É de consenso que, apesar do desenvolvimento de aspectos afetivos, 

emocionais, cognitivos, físicos e sociais se darem ao longo de toda a vida, os 

primeiros anos têm repercussão fundamental na construção da subjetividade e 

da identidade. Ou seja, nesta fase, instalam-se as primeiras conexões neuronais 

sobre as quais todas as outras serão construídas.  

Nos primeiros anos, os estados emocionais, as relações de causa e efeito, 

as formas de lidar com as situações concretas estão em fase de constituição e 

podem consolidar a forma como a criança passará a ver o mundo e a si. Daí a 

importância de lhe proporcionar experiências que facilitem seu desenvolvimento.  

Tudo isto deve acontecer num contexto em que cuidados e educação se 

realizem de modo prazeroso, lúdico, onde as brincadeiras espontâneas, o uso 

de materiais, os jogos, as danças e cantos, as múltiplas formas de comunicação, 

expressão, criação e movimento, o exercício de tarefas rotineiras do cotidiano e 

as experiências dirigidas que exigem o conhecimento dos limites e alcances das 

ações das crianças e dos adultos estejam contemplados. 

As múltiplas formas de diálogo e interação serão o eixo de todo o trabalho 

pedagógico que deve primar pelo envolvimento e interesse genuíno dos 

educadores, em todas as situações brincando, rindo, apoiando, acolhendo, 

estabelecendo limites com energia e sensibilidade, consolando, observando, 

estimulando e desafiando a curiosidade e a criatividade, através de exercícios 

de sensibilidade, reconhecendo e alegrando-se com as conquistas individuais e 

coletivas das crianças, sobretudo as que promovam a autonomia, a 

responsabilidade e a solidariedade.  

O trabalho pedagógico deverá ser construído e vivenciado em todos os 

momentos por todos os envolvidos no processo educativo, organizando, criando 

ambientes e situações, o que irá contribuir decisivamente para que os bebês e 

as crianças maiores, exercitem sua inteligência, seus afetos e sentimentos, 

constituindo conhecimentos e valores, vivendo e convivendo ativa e 

construtivamente. 

Quanto menor a criança, mais as atitudes e procedimentos de cuidados 

do adulto são de suma importância para o trabalho educativo que realiza com 
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ela. Na relação estabelecida entre educador e criança, ela começa a perceber 

que sabe lidar com a realidade, que consegue respostas positivas, fato que lhe 

dá segurança e que contribui para construção de sua identidade. 

A instituição educacional é o espaço onde a diversidade e a inclusão 

tornam-se reais, materializa-se a partir das relações que acontecem e são 

partilhadas entre todos os segmentos que compõem a comunidade escolar. 

As estratégias de adequação curricular dependerão das necessidades de 

cada criança e de suas características, diversificando-se ao longo do percurso 

acadêmico de cada uma. 

Acredita-se que trabalhar a inclusão na escola é um diferencial para 

melhora significativa das crianças portadoras de necessidades especiais, uma 

vez que contribui como uma ação inclusiva, filosófica e humanística para 

motivação e autoestima das crianças especiais. 

WERNECK (1997, p. 19-21) “incluir é humanizar    
caminhos” refuta a ideia que inclusão é uma 
questão de ética. 
 

O CEPI tem por finalidade, ser referencial em excelência na Educação 

Infantil no Distrito Federal, propiciando experiências significativas para o 

desenvolvimento físico, psíquico, emocional, cognitivo e social de crianças desse 

ciclo etário, prevenir situações de violação de direitos e promover sua inclusão 

social, direcionada ao fortalecimento de laços familiares e a integração entre a 

criança e os demais membros das famílias e da comunidade. Por este motivo, 

são necessárias intervenções pedagógicas por profissionais qualificados 

visando à formação da criança, pois esta é um sujeito social e histórico e como 

ser competente, interage com e no meio em que está inserida, não sendo mera 

receptora, mas produtora da sua cultura. 

O objetivo do CEPI Arara Canindé é a implementação de um Centro de 

Educação Infantil, que favoreça o desenvolvimento infantil, considerando os 

conhecimentos e valores culturais. Para isso está voltada totalmente para o 

Currículo em Movimento, nos Referenciais Curriculares Nacionais de Educação 

Infantil (RECNEI), além de outras Diretrizes Nacionais, e também o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), estabelecendo o ensino, respeitando as 

normas comuns e a do seu sistema de ensino, tendo como meta a construção 

da autonomia, criatividade e formação da autoestima. 
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Enfim, a Proposta Pedagógica, será um instrumento de grande validade, 

pois, evidenciará a importância do trabalho executado, onde a brincadeira, o 

lúdico, o artístico e o científico se confundirão, interpenetrará e se 

complementarão, formando um contexto em que a criança construirá os seus 

conhecimentos de maneira contínua e gradual, porque conhecimento não se 

constitui em cópia da realidade, mas sim, fruto de um intenso trabalho de criação, 

significação e ressignificação. 

 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

Para orientar as unidades de Educação Infantil a planejar seu cotidiano, 

as Diretrizes apontam um conjunto de princípios defendidos pelos diversos 

segmentos ouvidos no processo de sua elaboração e que devem orientar o 

trabalho nas instituições de Educação Infantil. Dada sua importância na 

consolidação de práticas pedagógicas que atendam aos objetivos gerais da 

área, eles serão aqui apresentados em detalhes. São eles: 

• Princípios éticos – valorização da autonomia, da responsabilidade, da 

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

diferentes culturas, identidades e singularidades. 

• Princípios políticos – garantia dos direitos de cidadania, do exercício da 

criticidade e do respeito à ordem democrática. 

• Princípios estéticos – valorização da sensibilidade, da criatividade, da 

ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais. A 

criança é um ser social que nasce com capacidades afetivas, emocionais 

e cognitivas. Tem desejo de estar próxima às pessoas e é capaz de 

interagir e aprender com elas de forma que possam compreender e 

influenciar seu ambiente. Para se desenvolver, portanto, as crianças 

precisam aprender com os outros, por meio dos vínculos que estabelecem 

gradualmente, percebendo-se e percebendo os outros como diferentes, 

permitindo que possam acionar seus próprios recursos, o que representa 

uma condição essencial para o desenvolvimento da sua autonomia. 
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Princípios de Gestão democrática segundo Carlos Mota, 

A gestão democrática está definida no art. 3º, inciso 8 da LDB 
como princípio da educação nacional a ser definida pelos 
sistemas de ensino. No DF a comunidade escolar organizada em 
suas entidades acumula uma longa história de luta na defesa da 
gestão democrática, que esse governo retomou com a Lei 
4.751/2012. (PPP Carlos Motta, p. 114). 

Pressupostos teóricos,  

Integralidade: a educação integral é um espaço privilegiado para 
se repensar o papel da educação no contexto contemporâneo, 
pois envolve o grande desafio de discutir o conceito de 
integralidade. Intersetorialização: a Educação Integral deverá ter 
assegurada no âmbito do Governo entre as políticas públicas de 
diferentes campos, em que os projetos sociais, econômicos, 
culturais e esportivos sejam articulados, buscando potencializar 
a oferta de serviços públicos como forma de contribuição para a 
melhoria da qualidade da educação.Transversalidade: a 
ampliação do tempo de permanência do aluno na escola deverá 
garantir uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de 
muitas formas de ensinar, considerando os diversos 
conhecimentos que os alunos trazem de fora da escola. Diálogo 
Escola e Comunidade: as escolas que avançaram na qualidade 
da educação pública foram as que avançaram no diálogo com a 
comunidade. Territorialidade: significa romper com os muros 
escolares, entendendo a cidade como um rico laboratório de 
aprendizagem. Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em 
conjunto, trocando experiências e informações, com o objetivo 
de criar oportunidades de aprendizagem para todas as crianças, 
adolescentes e jovens. (Pressupostos Teóricos, 2013,p.28-30) 

A aprendizagem é um processo fundamental na vida do homem. É através 

dela que se desenvolvem os comportamentos que irão possibilitar a 

sobrevivência e a adequação ao meio em que ele está inserido. Daí a 

importância do CEPI Arara Canindé, instituição de educação infantil ser um 

espaço de inserção das crianças nas relações éticas e morais. Garantindo o 

desenvolvimento de sua integralidade plena. 

A escola de educação infantil - primeira etapa da educação básica - 

objetiva o desenvolvimento integral da criança nos aspectos físico, psicológico, 

intelectual, social, moral, ética e psicomotores, evidenciando a convicção de que 

o processo educacional se inicia no nascimento da criança e realiza-se como um 

processo contínuo que contribui para a formação do ser humano. Levando em 

consideração que a educação integral se dá além dos muros da escola, trazendo 

suas experiências e realidades do convívio familiar e da comunidade. Faz então 

necessário uma instituição que entenda a importância dos princípios da 

Integralidade, Transversalidade, Inter serialização e Territorialidade.  
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Quanto menor a criança, mais as atitudes e procedimentos de cuidados 

do adulto são de suma importância para o trabalho educativo que realiza com 

ela. Na relação estabelecida entre educador e criança, ela começa a perceber 

que sabe lidar com a realidade, que consegue respostas positivas, fato que lhe 

dá segurança e que contribui para construção de sua identidade. 

Tem como missão promover a interação em suas práticas de educação e 

de cuidados entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos, 

linguístico e social das crianças, estimulando seu desenvolvimento e respeitando 

a individualidade e a diferença entre elas.   

OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar condições para o desenvolvimento global e harmônico da 

criança em seus aspectos biopsicossocial e cultural como a formação de hábitos 

e atitudes, respeito seus interesses e suas necessidades, fundamental no 

princípio da participação da família e da comunidade. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA EDUCAÇÃO: 

• Promover a socialização da criança pelo enriquecimento de sua 

experiência, estimulando sua curiosidade, respeitando seus interesses e 

suas necessidades; 

• Estimular a formação de atitudes e hábitos saudáveis; 

• Possibilitar à adaptação a comunidade escolar e ao mundo que a cerca; 

• Oportunizar o desenvolvimento das potencialidades das crianças, atrás 

da exploração de suas sensibilidades artística, despertando a 

criatividades como elemento a auto expressão; 

• Proporcionar o desenvolvimento do senso crítica, agindo e interagindo 

no seu meio; 

• Proporcionar a criança condições favoráveis para a aquisição de 

habilidades e construção de conhecimentos, oportunizando atividades 

que favoreçam o seu desenvolvimento físico, mental e emocional. 

METODOLOGIA ADOTADA: 

A metodologia que utilizam no CEPI – Arara Canindé é eclética, ou seja, 

a conciliação de teria e pratica, Vygotsky tem uma visão sócio – construtivista, 

essa metodologia propõe construir o conhecimento baseando-se nas relações 



20 
 

das crianças com a realidade, valorizando e afirmando o que a criança já sabe. 

O conhecimento e a inteligência vão se desenvolvendo passo a passo num 

processo de construção que é tão importante quanto a próprio conhecimento. 

CONCEPÇÕES TEORICAS  

Considerando a Lei de Diretrizes e Bases – 9394/96 – e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, a CEPI se propõe a realizar um trabalho baseado nas 

diferenças individuais e na consideração das peculiaridades das crianças na 

faixa etária da Educação Infantil.  

Tem-se como meta básica a implementação de um ensino de qualidade 

que favoreça o desenvolvimento infantil, que considere os conhecimentos e 

valores culturais que as crianças já possuem e que amplie os seus 

conhecimentos, de modo a tornar possível a construção da autonomia, 

cooperação, criatividade, capacidade crítica e a formação do conceito positivo. 

Utilizar-se-ão diversas linguagens, materiais diversificados, partindo-se 

de situações concretas. Por meio de um trabalho sério e comprometido, será 

proporcionado à criança o desenvolvimento de seu auto expressão e percepção 

do mundo, do qual é indivíduo.  

Atividades como experimentar, jogar, manusear e brincar são ricas e 

profundas. Sendo assim, as técnicas funcionarão como recursos e estímulos; 

situações e fatos podem ser aproveitados como impulso à busca e descoberta 

de novas soluções. O importante é perceber que uma história, um brinquedo, um 

desenho, um livro, um jogo, uma cor ou mesmo um objeto de arte, podem levar 

indivíduos de qualquer idade a vivências importantes para a sua vida. 

Nesta visão, a função do educador será oferecer condições para que esta 

meta se concretize. Seu papel principal deverá ser o de relacionar o que a 

criança já sabe com o que aprende fora do centro, bem como com o que irá 

aprender na CEPI. O que a criança traz será a base onde se construirá o novo. 

Desta forma, o educador será o mediador entre o saber que a criança traz e o 

conhecimento mais ampliado. 

A criança se torna menos dependente da sua percepção e da 
situação que a afeta de imediato, passando a dirigir seu 
comportamento também por meio do significado dessa situação: 
“a criança vê um objeto, mas age de maneira diferente em 
relação àquilo que vê. Assim, é alcançada uma condição em que 
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a criança começa a agir independentemente daquilo que vê” 
(VYGOTSKY, 1998, p. 127). 

 
A importância de um trabalho desenvolvido por um educador mediador, 

oferecendo possibilidades de aprendizagem através da importância da 

ludicidade. Vygotsky (2003), afirma que a ludicidade, está presente em forma de 

jogos e brincadeiras em todas as culturas, sendo, portanto, uma característica 

natural que acompanha o seu desenvolvimento e permanece nas suas mais 

variadas formas de atividades. 

A criação de uma situação imaginária não é algo fortuito na vida 
da criança; pelo contrário, é a primeira manifestação da 
emancipação da criança em relação às restrições situacionais. 
O primeiro paradoxo contido no brinquedo é que a criança opera 
com um significado alienado numa situação real. O segundo é 
que, no brinquedo, a criança segue o caminho do menor esforço 
– ela faz o que mais gosta de fazer, porque o brinquedo está 
unido ao prazer – e ao mesmo tempo, aprende a seguir os 
caminhos mais difíceis, subordinando-se a regras e, por 
conseguinte renunciando ao que ela quer, uma vez que a 
sujeição a regras e a renúncia a ação impulsiva constitui o 
caminho para o prazer do brinquedo. (VYGOTSKY, 1998, p. 130) 

 

No CEPI a brincadeira é educação por excelência. Brincar fornece à 

criança a possibilidade de construir uma identidade autônoma, cooperativa e 

criativa. No ato de brincar ocorrem trocas. As crianças convivem com suas 

diferenças. Dá-se, assim, o desenvolvimento da imaginação e da linguagem, da 

compreensão e apropriação de conhecimentos e sentimentos, do exercício da 

iniciativa e da decisão. 

A Educação infantil é um espaço privilegiado no desenvolvimento da 

criança. Considera - se que ela deve ocupar lugar de destaque na educação. 

Pois ao brincar a criança constrói conhecimentos, aprende a se comunicar e a 

se expressar é importante no processo de ensino aprendizagem, pois a atividade 

com jogos, brinquedos e brincadeiras favorece a criança uma aprendizagem 

mais significativa. 

No espaço da educação infantil as crianças aprendem através de 

atividades dirigidas e mediadas pelo educador como também livremente com 

todo o estimulo a manifestação de suas potencialidades e necessidades lúdicas. 

Os brinquedos, os jogos e as brincadeiras são recursos que podem estimular o 

desenvolvimento infantil proporcionando meios facilitadores para uma 

aprendizagem mais atraente. 
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A brincadeira é insubstituível, desde a primeira infância, pois a mesma faz 

com que construa a sua realidade. Independente de cultura, raça ou classe social 

toda criança brinca, os seus atos estão ligados à brincadeira. Seus 

conhecimentos provêm de imitações de alguém ou de algo conhecido, de uma 

experiência vivida na família ou em outros ambientes, do relato de um adulto, de 

cenas assistidas na televisão, no cinema ou narradas em livros. 

APRENDIZAGEM 

O brinquedo proporciona a criança à movimentação para criação do 

mundo imaginário, é a partir do brinquedo que a criança aprende a agir. É através 

dele que a criança pode representar o mundo imaginário que ela criou. Essa 

questão pode variar de acordo com a idade, a criança inclui nesse processo 

imaginativo elementos da realidade. Para Negrini (1997) através dos jogos as 

crianças constroem conhecimento. O lúdico não ocorre de acordo com o objetivo 

de quem propõe, mas de acordo com quem manipula e vivência. 

Diante da diversidade de conceitos que pesquisamos no tocante ao 

lúdico, entendemos que no bojo do seu significado engloba a brincadeira, o jogo, 

o envolvimento do sujeito, ação e participação no contexto pedagógico para 

auxiliar o processo de ensino e aprendizagem. A fantasia, o faz-de-conta, o 

advinha “o que é?”. Facilitam o imaginário e consequentemente a aprendizagem. 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

Será trabalhado o desenvolvimento integral da criança, isto é: 

• Desenvolvimento Físico; 

• Desenvolvimento Cognitivo; 

• Desenvolvimento emocional e social; 

• Desenvolvimento psicomotor. 

As atividades propostas terão como objetivo o desenvolvimento integral 

da criança, enriquecendo suas experiências e também propiciando o convívio 

com outras crianças e adultos. 

 



23 
 

As atividades darão a oportunidade de: 

• Brincar; 

• Ver e observar; 

• Trabalhar em grupo; 

• Respeitar os direitos e opiniões de seus companheiros e de outras 

pessoas da comunidade; 

• Expressar-se livre e criativamente, através da linguagem, pintura, 

desenho, música, etc; 

• Reconhecer e resolver seus próprios problemas; 

• Partilhar suas experiências; 

• Encontrar meios de satisfazer sua curiosidade; 

• Pensar por si mesma; 

• Desenvolver a capoeira como instrumento de resgate cultural; 

• Conviver com o manuseio de terra e plantas; 

• Trabalhar e conviver com artes cênicas; 

Será ofertado atendimento de caráter educativo em jornada de tempo 

integral (10h/d), ou seja, atendimento ininterrupto nos períodos matutino e 

vespertino, sendo oferecidas 05 refeições balanceadas com controle nutricional.  

A Organização Curricular da Educação Básica segue as determinações 

da Lei Federal n. 9394/96, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica e as normas emanadas pelo Conselho Municipal de Educação, de modo 

a: ter presente que os conteúdos curriculares não serão fins em si mesmos, mas 

meios básicos para constituir competências cognitivas ou sociais, priorizando-as 

sobre as informações; ter presente que as linguagens serão indispensáveis para 

a constituição de conhecimentos e competências; adotar metodologias de ensino 

diversificadas, que estimulem a reconstrução do conhecimento e mobilizem o 

raciocínio, a experimentação, a solução de problemas e outras competências 

cognitivas superiores; reconhecer que as situações de aprendizagem provocam 

também sentimentos e requerem trabalhar a afetividade da criança. 

 

 



24 
 

ROTINA: 

7:30 Acolhida das Crianças 
07:45 “FECHA O PORTÃO” Café da Manhã, acolhida com músicas 
08:00 Roda de conversa informal, chamada, regras de convivência/ data / tempo 
/ quantos somos /contação de história, música com movimento. 
09:00 Lanche 
09:30 Atividade pedagógica 
11:00 Almoço 
11:45 Higienização 
12:00 Hora do sono 
13:50 Acordar 
14:00 Lanche 
14:15 Higienização  
14:30 Atividades Lúdicas diversificada  
(Fora de sala psicomotricidade/coordenação motora grossa/ utilização de     
brinquedos pedagógicos) 
16:00 Banho 
16:30 Janta/higienização 
17:30 Saída 
 
BIBLIOTECA  

A maioria dos livros ficam dentro da sala Videoteca, para melhor 

aproveitamento e conservação. Como o acervo de livros de Literatura Infanto 

Juvenil é pequeno, é necessário fazer um cronograma de entrega de livros. O 

público atendido inclui somente crianças, os livros não são tirados da instituição. 

Possuímos um caderno para a organização e controle do acervo e das entregas 

e devoluções de livros. 

COORDENAÇÃO 

Em regime de 40h os professores terão o momento dedicado a 

coordenação todas as quintas-feiras de 13:00 às 17:30. 

A ARTICULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO COM A FAMÍLIA E A COMUNIDADE 

A participação dos pais e pessoas significativas na vida da criança é 

fundamental para a obtenção de resultados positivos na vida adulta. São eles 

que melhor conhecem as necessidades da criança no seu dia-a-dia, criam 

expectativas em relação ao futuro da criança e facilitam a aquisição de 

autodeterminação. Os pais e a comunidade são parceiros valiosos para o 

planejamento e implementação do trabalho escolar. 
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Assim sendo, o CEPI intermediará a aproximação das famílias e 

comunidade de forma sistemática e ativa no processo educacional. O 

estabelecimento de parcerias pedagógicas, as prestações de conta à sociedade 

e o desenvolvimento de ações destinam-se à realização de atividades culturais, 

artísticas, pedagógicas, esportivas de forma conjunta, buscando integração 

entre a creche, a família e a sociedade. Através destas relações, espera-se que 

os pais/responsáveis tenham uma participação ativa na vida da escola. 

Esta articulação se dará por meio de reuniões, encontros e comunicação 

ativa via agenda, favorecendo a troca de experiências e incentivando o trabalho 

em equipe. Propicia, portanto, a conscientização dos pais/responsáveis e de 

toda a equipe escolar de que o trabalho de cada um é importante e é necessário 

que todos o desenvolvam do melhor modo e com muito amor a sua tarefa. Desta 

forma, será construída uma escola que atenda seu objetivo de dar um ensino de 

qualidade, contribuindo assim para uma vida de cidadania plena. 

INSTRUÇÕES LEGAIS 

A proposta pedagógica para Cepi Arara Canindé tem seu basilar teórico 

na Lei 9394/96, artigo 89, Parecer CEB/CNE 22/98, Parecer: 1132/97 e 

Resolução: 443/01. A proposta pedagógica está em consonância com o 

Regimento Escolar, o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil e 

demais legislações vigentes. As ações e metas devem estar definidas através 

de um novo rumo, com objetivos baseados nos diagnósticos da realidade 

estudada. 

CONCEPÇÃO DE CRIANÇA, DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E DE 

APRENDIZAGEM 

O CEPI oferecerá serviço de Educação Infantil atendendo crianças na 

faixa etária de zero mês a quatro anos. Terá como finalidade promover o 

desenvolvimento integral e o processo de aprendizagem da criança, de modo a 

ampliar suas perspectivas educacionais, sociais e culturais, bem como a 

melhoria da qualidade de vida pessoal, familiar e coletiva. A educação infantil 

proposta será orientada pelo Referencial Curricular para a Educação Infantil. 

As ações pedagógicas desenvolvidas na Educação Infantil deverão ser 

propostas de acordo com os objetivos e se desenvolver sob a responsabilidade 
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dos profissionais que atuam diretamente com as crianças, respeitando seus 

estilos pedagógicos e a diversidade cultural. 

Para desenvolver as diversas ações que a CEPI se propõe ela contará 

com o quadro de pessoal composto por: Professoras, Coordenadora, Monitoras, 

Auxiliares entre outros. 

RELAÇÃO EDUCADOR INFANTIL/CRIANÇA 

Entre as crianças e as pessoas que cuidam, interagem e brincam com 

elas se estabelece uma forte relação afetiva. Essas pessoas não apenas cuidam 

das crianças, mas também possibilitam o contato destas com o mundo, 

organizando-o e interpretando-o para elas.  

A relação do educador infantil com a criança será de afeição, aceitação e 

confiança. O educador conhecerá aspectos de seu desenvolvimento cognitivo, 

afetivo, motor e psicológico, bem como suas necessidades individuais. Desta 

maneira, será fundamental que o educador saiba que objetivos pretende 

alcançar, que esteja atento ao uso dos métodos e das técnicas, entendendo que 

estes são caminhos a serem trilhados e ferramentas a serem conquistadas e 

utilizadas em benefício da criança, proporcionando-lhe a apropriação dos 

conhecimentos necessários para a sua cidadania e não instrumentos de 

repressão e cerceamento da liberdade de criar. 

 É fundamental que o educador tenha consciência da importância social, 

cultural e política do seu trabalho e esteja comprometido com o ato educativo. 

 A CRIANÇA E A SOCIALIZAÇÃO 

A socialização estará presente em todas as atividades das crianças: nos 

jogos, nas brincadeiras, nas tarefas de arrumação, nas demonstrações de 

carinho, etc. Essas formas de relacionamento entre as crianças e entre elas e os 

adultos, vão se modificando na medida em que as crianças têm novas 

experiências e vão se desenvolvendo. Para socialização dentro do ambiente 

escolar realizaremos projetos com culminância aberta a família e comemorações 

em datas como a Festa Junina aberta a comunidade escolar. 

No entanto procura-se entender a criança como um ser sócio histórica, no 

qual a aprendizagem ocorre pelas interações entre a criança e seu ambiente 

social. Dentro desta perspectiva sócia interacionista, Vygotsky é o principal 
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teórico que enfatiza a criança como um sujeito social e que faz parte de uma 

cultura (OLIVEIRA, 2002). 

A CRIANÇA E A COMUNICAÇÃO 

Será valorizado tudo o que as crianças fazem e da maneira como fazem, 

incentivando-as a utilizarem formas variadas e criativas na sua comunicação, 

linguagem oral e escrita, estimulando e motivando as crianças para que se 

expressem livremente. 

• Ouvindo e falando com elas; 

• Cantando; 

• Brincando; 

• Criando histórias; 

• Contando casos; 

• Modelando; 

• Pintando e desenhando; 

• Construindo; 

• Imitando, interpretando, fazendo teatro; 

• Acolhida no pátio com música e oração de bom dia. 

 A CRIANÇA E AS EXPERIÊNCIAS 

Para estimular o desenvolvimento do raciocínio da criança é preciso que 

se crie um ambiente favorável à exploração espontânea das coisas que a 

cercam: objetos, natureza, animais, entre outras.  

Para que isto aconteça, serão criadas situações que possibilitem 

observação, manipulação, descrição e comparação dos objetos e materiais que 

estão à disposição da criança no ambiente, tais como: caixas, bolinhas, 

sementes, pedaços de giz, folhas e materiais recicláveis. Estes materiais serão 

utilizados para desenvolver uma infinidade de jogos e brincadeiras. 

Serão proporcionadas atividades relacionadas com os objetivos, com a 

natureza e com o tempo. Tais atividades serão desenvolvidas através de projetos 

coletivos e atividades dentro de cada turma.  

As atividades desenvolvidas pelas crianças são diversificadas, 

abrangendo movimentos físicos, exercícios mentais e de cognição, entre outras. 
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O educando conquista o espaço conhece e explora os objetos, utilizando seu 

corpo e descobrindo ações que podem realizar. 

Atividades que contribuirão para o movimento: 

• Brincadeiras com o corpo; 

• Circuitos de psicomotricidade; 

• Brincadeiras com corda ou cipó; 

• Brincadeiras com jornal; 

• Atividades de dança; 

• Teatros; 

• Horta coletiva; 

• Psicomotricidade. 

CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação deverá ser um meio e não uma finalidade, constituindo-se 

num dos pontos vitais da prática pedagógica do educador. Na perspectiva da 

construção do conhecimento, ligada aos interesses e à realidade da criança, com 

uma interação afetiva entre educador-educando-conhecimento, a avaliação será 

dinâmica, reflexiva, diagnóstica e problematizada. 

Objetivando o acompanhamento e a ajuda ao educando, possibilitando o 

seu desenvolvimento nos aspectos cognitivo, social e afetivo. 

Desta forma, o ato de avaliar constituíra no processo ação-reflexão-ação 

em que o educador redirecionará o ensino no sentido da aprendizagem: 

• Como o meu educando aprende? 

• O que é significativo para a sua aprendizagem? 

• Como se efetiva o ensino? 

A ação avaliativa na educação infantil deverá ser essencialmente 

contrária a uma concepção de julgamento de resultados. O que possibilitará isso 

é a confiança nas possibilidades próprias das crianças, negando a determinação 

a priori de comportamentos esperados, e por introduzir a perspectiva da 

avaliação como fundamento da ação educativa a partir da valorização das 

crianças em suas manifestações.  
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AVALIAÇÃO 

O jogo ganha espaço como ferramenta ideal para a aprendizagem, na 

medida em que propõe estimulo ao interesse da criança, desenvolve níveis 

diferentes de sua experiência pessoal e social, ajuda-o a construir suas novas 

descobertas, desenvolve e enriquece sua personalidade e simboliza um 

instrumento pedagógico que leva ao professor a condição de condutor, estimular 

e avaliar na aprendizagem. 

Afirma Kishimoto (2009, p.26) “É a ação que a criança desempenha ao 

concretizar as regras do jogo, ao mergulhar na ação lúdica”. Brincar 

espontaneamente pode ser registrado como ações lúdicas a partir de 

observação, registro pelo professor, análise de tratamento e através do 

mapeamento do indivíduo em sua trajetória lúdica durante sua vivência dentro 

de uma brincadeira ou de um jogo, buscando dessa forma entender e 

compreender melhor suas ações, ou seja, é a ludicidade em ação. Segundo 

Froebel (2001, p. 47): 

A diferença entre os jogos e as brincadeiras é que na brincadeira não 

existe um vencedor, ela acontece e se desenvolve de acordo com a motivação 

e interesse das crianças. 

Segundo Friedman (1992), as brincadeiras são mais livres, estão 

relacionadas ao comportamento espontâneo que resulta em uma atividade; não 

têm um final pré-determinado. 

A autora enfatiza que a brincadeira se caracteriza pela transmissão 

expressiva de geração a geração e também pode ser aprendida nos grupos 

infantis, em escolas, ruas, etc. As regras podem variar em cada cultura, ou em 

cada grupo; as mudanças podem ocorrer, mas o conteúdo da brincadeira 

continua sendo o mesmo. 

O papel educativo proposto será o de estimular a capacidade de 

descobrir, produzir e criar, e não apenas de repetir. Respeita-se, portanto o 

tempo de aquisição das habilidades necessárias ao desenvolvimento da criança 

de acordo com seu talento e potencial. 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

•  Avaliação como acompanhamento no processo de desenvolvimento; 
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•  Observação da criança fundamentada no conhecimento de suas etapas 

de desenvolvimento; 

•  Oportunidade de novos desafios com base na reflexão teórica; 

•  Diálogo frequente e sistemático entre os adultos que lidam com as 

crianças e os pais ou responsáveis; 

REGISTRO DE AVALIAÇÃO 

Registro das manifestações das crianças e de aspectos significativos de 

seu desenvolvimento, os quais serão construídos pelo educador ao longo do 

processo, através de: 

•  Fichas individuais; 

•  Comunicação; 

•  Acompanhamento junto aos responsáveis; 

• Acompanhamento e comunicação com nutricionista; 

• Autocuidado. 

CONSELHO DE CLASSE E COORDENAÇÕES COLETIVAS 

O conselho de Classe e as coordenações coletivas objetivará encontrar 

eventuais pontos de dificuldades, tanto da criança, quanto da própria instituição 

de ensino na figura de seus educadores e da organização escolar. Isso 

possibilita a tomada de decisão para um novo fazer pedagógico, favorecendo 

mudanças e estratégias mais adequadas ao processo avaliativo e à 

aprendizagem de cada turma e/ou criança. Sendo assim, ele será um espaço 

democrático de construção de alternativas. 

REUNIÕES DE PAIS 

São organizadas semestralmente, uma no início do ano para que 

conheçam as dependências da instituição, sala de atividades do seu filho, 

orientações e esclarecimento de dúvidas referente as normas de 

funcionamentos e horários, reunião no meio do ano e a outra ocorre no final do 

ano, com um fechamento geral. As reuniões do meio e final do ano, os 

pais/responsáveis leem e assinam o RDIA, relatório contendo o desenvolvimento 

do ano no semestre. 



31 
 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 

O Currículo será desenvolvido tendo por base o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil. Sendo uma síntese da orientação teórico-

metodológica da proposta, não deverá se limitar à ação do educador, mas, antes, 

terá de ser instrumentalizado para que se obtenha aperfeiçoamento contínuo e 

competência pedagógica cada vez maior. Ele estabelece pontos de chegada e 

aponta caminhos a serem percorridos. A partir da prática cotidiana dos 

educadores, o currículo deve ser confrontado, revisto, complementado e 

avaliado constantemente num processo de construção permanente. 

Necessita-se que o clima do CEPI seja de cooperação, desde as 

atividades desenvolvidas na sala de atividades até a administração da 

instituição. Isso pressupõe uma forma de organização que crie canais de 

participação para os diferentes agentes envolvidos com o trabalho pedagógico, 

inclusive as próprias crianças e espaços que possibilitem um trabalho mais 

coletivo. 

Desta forma, o trabalho pedagógico viabilizará ações autônomas e 

solidárias relacionadas a conhecimentos e valores indispensáveis à vida cidadã. 

Portanto, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil busca o 

respeito às diferenças individuais, respeitando o ritmo do educando, 

desenvolvendo o senso crítico e promovendo a promoção social. 

Entende-se que para desenvolver um trabalho de qualidade necessitar-

se-á que o educador planeje atividades significativas, interessantes, variadas e 

tecnicamente fundamentadas, usando, nesse processo, a avaliação como um 

instrumento de reflexão de sua prática. 

O educador deve conhecer as crianças, seus interesses, suas 

necessidades, criando com elas laços afetivos, fundamentais para o seu 

desenvolvimento e para a realização do trabalho. A promoção de estratégias e 

possibilidades para que a criança aprenda a valorizar a cooperação e o trabalho 

conjunto e adquira uma imagem positiva de si mesma é primordial para a sua 

interação social. 

Os campos de experiência visam a estimular nas crianças da Educação 

Infantil sua aprendizagem mais significativa, respeitando a BNCC que visa 



32 
 

entender o desenvolvimento da criança em suas fases de desenvolvimento, são 

elas: 

✓ Eu, o outro e o nós;  

✓ Corpo, gestos e movimentos;  

✓ Traços, sons, cores e formas;  

✓ Escuta, fala, pensamento e imaginação;  

✓ Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. 

Proposta inicial para organização curricular: A Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) por meio das interações sociais ocorrem ampliações e/ou 

trabalhando a capacidade do indivíduo de desenvolver suas habilidades, 

cognitivas, afetivas e sociais. Por isso, o complexo processo de desenvolvimento 

da identidade humana está relacionado com a socialização do indivíduo. As 

instituições e a sociedade precisam criar ambientes físicos e sociais para 

favorecer o desenvolvimento de relações saudáveis capazes de replicar ações 

educacionais. Portanto a PP se centrará nos campos de formação social, 

pessoal, intelectual e sensório-motor. Objetivos específicos: Devem ser 

desenvolvidos num ambiente propício para o desenvolvimento de habilidades e 

capacidades envolvendo as áreas: física, afetiva, cognitiva, ética, estética de 

relação interpessoal e inserção pessoal, respeitando as diferentes faixas etárias 

das crianças. A BNCC classifica as etapas da Educação Infantil em 3 grupos 

etários que classificam as crianças em 3 blocos: bebês (zero a 1 ano e 6 meses), 

crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e crianças 

pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses). 

ORGANIZAÇÃO CURRÍCULAR 

PLANEJAMENTO ANUAL BERÇÁRIO 

• Transmitir ambiente acolhedor e seguro; 

• Trabalhar capacidades expressivas; 

• Desenvolver formas alternativas de consciência corporal; 

• Desenvolver formas alternativas de locomoção; 

• Relação de independência com o ambiente vivido; 

• Explorar e utilizar movimentos de preensão, encaixe, lançamento, etc; 
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• Expressar sensações e ritmos corporais através do gestual e linguagem 

oral; 

• Desenvolver a audição, percepção e descriminação das diversas 

manifestações sonoras; 

• Cuidados básicos de higiene e saúde; 

• Participação em brincadeiras de “esconder e achar e em brincadeiras de 

imitação” ; 

• Estimulação verbal, através de conversas, audição de músicas, sons de 

brinquedos, etc; 

• Estimulação na hora do banho com conversas, cantos, nomear partes do 

corpo, etc;  

• Estimular e incentivar a criança na buscar de objetos com mãos, 

arrastando-se ou engatinhando até que consiga andar; 

• Estimulação tátil, através de carícias e afago; 

• Estimulação visual, através de objetos coloridos, vídeos e livros de 

histórias com sons e coloridos; 

• Incentivo e estimulação com brinquedos de encaixe; 

• Interesse e incentivo em alimentos e comer sem ajuda (segurar a 

mamadeira ou copinho comas mãos); 

• Trocas de roupas e fraldas sempre que necessário; 

• Músicas com gestuais e cantigas de roda; 

• Incentivo à oralidade com músicas, histórias, conversas, etc; 

• Realizações de pequenas ações cotidianas para que obtenha autonomia 

gradualmente; 

• Expressão e manifestação de desconforto ante a presença de urina e 

fezes; 

• Estimular a autonomia e identidade através do reconhecimento da 

imagem (atividade com espelho). 

1ª etapa  

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS  

• É a partir do primeiro ano de vida que o bebê realiza conquistas no plano 

de sustentação do próprio corpo, representadas em ações como virar-se, 
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rolar, sentar-se, etc. Estas conquistas antecedem e preparam o 

aprendizado da locomoção; 

• Oportunizar atividades pedagógicas através de gestos, posturas, ritmos 

para se expressar e se comunicar; 

• Explorar o movimento do próprio corpo em brincadeiras que envolva o 

canto; 

• Exploração do próprio corpo nas atividades de higiene como o banho, 

escovação de dentes e lavagem das mãos; 

• Atividades que permita a descoberta da própria imagem e do outro 

refletida no espelho; 

• Mímicas faciais e gestuais, caretas, imitação de bichos, onomatopeias, 

etc; 

• Brincadeiras de roda ou de danças. 

2ª etapa   

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

• A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de 

expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio 

da organização e relacionamento expressivo entre som e o silêncio;  

• Exploração de materiais e a escuta de obras musicais; 

• Imitação de sons vocais, corporais ou produzidos por instrumentos 

musicais; 

• Participação em brincadeiras que tenha músicas e jogos cantados; 

• Ouvir e cantar canções de ninar na tranquilização de bebês; 

• Interagir com brinquedos e materiais sonoros como guizos, chocalhos, 

blocos, sinos, tambores, etc. 

3ª etapa  

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS  

• Ao final do primeiro ano de vida, a criança já é capaz ocasionalmente, 

manter ritmos regulares e produzir seus primeiros traços gráficos; 

• Ampliação do conhecimento de mundo manipulando e explorando 

diferentes objetos e materiais como texturas, tecidos, massinha de farinha 

de trigo, tinta à base de anilina e trigo, etc; 

• Observação e identificação de imagens diversas. 
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4ª etapa  

EU, O OUTRO E O NÓS  

• As brincadeiras e interações que se estabelecem entre bebês e os adultos 

incorporam as vocalizações rítmicas, revelando o papel comunicativo, 

expressivo e social que a fala desempenha desde cedo. Um bebê de 

quatro meses que emite certa variedade de sons quando está sozinho, 

por exemplo, poderá repeti-los nas interações com adultos ou outras 

crianças, como forma de estabelecer uma comunicação; 

• Uso da linguagem oral em conversas e comunicação na manifestação de 

desejos, vontades, necessidades, sentimentos e diversas interações 

sociais presentes no dia-a-dia; 

• Observação e manuseio de materiais impressos como livros, jornais, 

revistas, etc; 

• Participação em situações de leitura de diferentes gêneros como histórias 

infantis, lendas, parlendas, etc. 

5ª etapa  

ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES  

• É importante que as crianças tenham contato com diferentes elementos, 

fenômenos e acontecimentos do mundo, sejam instigados por questões 

significativas para observá-los e explicá-los e tenham acesso a modos 

variados de compreendê-los e representá-los;  

• Brincadeiras vinculadas a cultura; 

• Exploração e manipulação do ambiente natural (contato com plantas, 

animais areia, etc); 

• Interação social para a construção de uma visão de mundo natural 

significativa; 

• Os bebês e as crianças pequenas estão começando a conhecer o mundo 

e estabelecer as primeiras aproximações com ele. As situações cotidianas 

oferecem oportunidades privilegiadas para o trabalho com a 

especificidade das ideias matemáticas;  
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• Utilização de contagem oral de números em músicas, jogos cantados, 

brincadeiras, etc para que as crianças reconheçam que estão presentes 

no cotidiano; 

• Comunicação de quantidades numéricas utilizando a linguagem oral; 

• Observação de escritas numéricas nos diferentes contextos em que se 

encontram; 

• Utilização de circuitos numéricos para engatinhar, rolar, andar, etc. 

  

AVALIAÇÃO  

A avaliação do corpo, gestos e movimentos deve ser contínua, levando 

em consideração os processos vivenciados pelas crianças, constituindo-se em 

um instrumento de reorganização de objetivos, conteúdos, procedimentos, etc. 

Todo este trabalho deve ser realizado através de observação e registro dos 

progressos dos pequeninos. 

A avaliação na área da escuta, fala, pensamento e imaginação tem um 

caráter instrumental, ou seja, são consideradas como experiências prioritárias 

para a aprendizagem musical com atenção para o ouvir, expressar-se por meio 

de da voz através da melodia. 

A avaliação na área da traços, sons, cores e formas deve explicitar as 

conquistas das crianças juntamente com as etapas de seu processo criativo na 

exploração de diversificados materiais e a possibilidade de expressar-se através 

dele. 

A avaliação na área do eu, o outro e o nós, ocorre a partir de experiências 

com a utilização da linguagem oral para se expressar e a exploração de materiais 

escritos, interação verbal em conversas com seus pares, audição de histórias, 

etc. É entendida como fonte valiosa de informação sobre o processo de interação 

social e o aprendizado na exploração do ambiente imediato, através da 

observação e manipulação de objetos.  

Na área de espaço, tempo, quantidades, relações e transformações 

também ocorre uma avaliação baseada em observação e registro considerando 

que a aprendizagem nesta faixa etária, está centrada na relação de diálogo entre 

os adultos e crianças na resolução de problemas, responder perguntas, registro 

e comunicação de qualquer ideia relacionada.  

FLEXIBILIZAÇÃO  
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É importante que as crianças com deficiência visual também tragam fotos, 

para que os colegas as reconheçam. Mas, para que esses bebês sejam incluídos 

e consigam reconhecer a si e aos colegas, é muito importante trabalhar 

estímulos relacionados aos outros sentidos. Músicas, cheiros e objetos que 

caracterizem os colegas - a Mariana usa óculos, o João está sempre de boné 

etc. - são fundamentais nesse processo. Substitua algumas brincadeiras com 

fotos por brincadeiras com objetos de cada criança. O móbile da sala também 

pode ser construído com brinquedos e as caixinhas, encapadas com tecidos de 

diferentes texturas. Descreva bastante as imagens e as características de cada 

criança. Você também pode trabalhar com as imagens em relevo (em braile, cola 

de relevo ou barbantes nos contornos). 

Estende-se a criança com deficiência física, em que o contato com as 

crianças deve ser de forma tranquila e favorável ao seu desenvolvimento, 

entendendo sempre que todos tem direito a uma educação de qualidade. 
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BERÇÁRIO 1 E 2 
1º BIMENTRE 
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2º BIMENTRE 
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4º BIMENTRE 
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MATERNAL 1  

1º BIMESTRE 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

❖ (EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. (Eu, o outro 

e o nós) 

❖ (EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. (Eu, o outro e o nós) 

❖ (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 

(Corpo, gestos e movimentos) 

❖ (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e 

seguindo orientações. (Corpo, gestos e movimentos) 

❖ (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar) 

explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (Traços, 
sons, cores e formas) 

❖ (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e 

opiniões. (Escuta, fala, pensamento e imaginação) 

❖ (EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros 

sinais gráficos. (Escuta, fala, pensamento e imaginação) 

❖ (EI02ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.).                         

(Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações) 

❖ (EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.                                                         

(Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações) 

CONTEÚDOS 

PROGRAMÁTICOS 

HABILIDADES A SEREM 

DESENVOLVIDAS 

METODOLOGIA 

  
 I - EU, O OUTRO E O NÓS  
1 – ADAPTAÇÃO  
1.1 Regras de convivência.  
1.2 Escola  
 
 

 

diferentes ambientes do espaço 
escolar;                                                 

❖ Seguir, de forma gradativa, 

regras simples de convívio em 
momentos de alimentação, 
cuidado com a saúde e 
brincadeiras;                               

❖ Compreender a importância 

da escola, da professora e dos 
colegas;                                           

❖ Identificar os diferentes 

ambientes da escola; 

❖ Acolhida: Planeje atividades 

lúdicas com jogos, brincadeiras e 
cantigas de roda, onde a família 
possa interagir com a criança e o 
professor;                                                

❖ Fazer contratos do grupo, reflexão 

sobre as diferenças físicas e 
comportamentais necessários para 
uma boa convivência;                                        

❖ Visitar os diferentes ambientes da 

escola familiarizando as crianças 
com cada um deles. 

II - CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS 
1 COORDENAÇÃO MOTORA 
1.1 Ampla: pular, saltar, dançar 
1.2 Coordenação motora com balão: 
jogar com uma mão, com o joelho, 
com o pé 
1.3 Atividade musical: Cabeça, 
ombro, perna e pé 

❖ Conhecer o próprio corpo por 

meio de uso e da exploração de 
suas habilidades físicas, 
motoras e perceptivas; 

❖ Movimentar-se (marchar, 

pular e saltar) de acordo com os 
estímulos musicais 

❖ Reconhecer e nomear as 

partes do corpo 

❖ Proporcionar brincadeiras, 

canções para reflexão do seu próprio 
corpo; 

❖ Utilização do espelho para 

reconhecimento do próprio corpo; 

❖ Organizar momentos de  

 cuidados com o corpo.  
 

 

III - TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS 
2 AS CORES 

❖ Reconhecer, identificar e 

nomear oralmente as cores e 
suas tonalidades 

❖ Propor atividade como: 

Brincadeira: O caminho das cores 
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2.1 Percepção de diferentes cores: 
branca, verde, azul, vermelha, 
amarela e preta. 
2.2 Carnaval 

❖ Perceber as diferentes 

tonalidades de com natureza 

❖ Desenvolve expressões 

corporal através da dança, 
dramatização, etc. 

❖ Jogos da memória de cores, 

formas e números; 

❖ Atividade com tinta para pintura a 

dedo. 

IV – ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
4 LINGUAGEM ORAL E ESCRITA 
4.1 Ampliação do vocabulário; 
4.2 Crachá; 
4.3 Seu nome, 
4.4 Apresentação das vogais 
[a, A, e, E] 

❖ Relatar fatos do cotidiano e 

expressar-se oralmente com o 
apoio do professor 

❖ Reconhecer a escrita de seu 

próprio nome; 

❖ Reconhecer e nomear as 

letras iniciais do seu nome; 

❖ Perceber a semelhança 

gráfica entre a inicial de seu 
nome e as demais iniciais dos 
colegas que também possuem a 
mesma letra 

❖ Propiciar o conhecimento e 

traçar as vogais [a, A, e, E], 
maiúsculas e minúsculas 

❖ Elaborar crachás e jogos com o 

nome das crianças para 
reconhecimento e identificação do 
nome; 

❖ Propor situações de brincadeiras 

ou jogos onde se nomeiam as vogais 
em estudo; 

❖ Escutar a criança, dar atenção ao 

que fala atribuir sentido, 
reconhecendo que quer dizer algo; 

V – ESPAÇOS, TEMPOS, 
QUANTIDADES, ... 
5 LINGUAGEM MATEMÁTICA 
5.1 Escrita numérica [0,1] 
5.2 Atividades associativas: 
empilhar, encaixar, etc. 
5.3 Relação de tamanhos diferentes: 
grandes, pequenos, leves, pesados 

❖ Fazer comparações entre 

números e quantidades 

❖ Comparar tamanhos e massa 

de figuras e objetos; 

❖ Fazer contagem oral através 

de jogos, músicas e 
brincadeiras; 

❖ Traçar os números 0 e 1 

❖ Relacionar o numeral a 

quantidade; 

❖ Organizar atividades diversas, 

como jogos, brinquedos, 
modelagem, manuseio de 
diferentes materiais, onde as 
crianças vão adquirindo os 
conhecimentos matemáticos.  

❖ Organizar atividades diversas, 

como jogos, brinquedos, modelagem, 

manuseio de diferentes materiais, 

onde as crianças vão adquirindo os 

conhecimentos matemáticos. 

SUGESTOES DE ATIVIDADES 

❖ Dinâmica com as famílias 

❖ Jogos coletivos que envolvam o toque do próprio corpo e do coleguinha; 

❖ Dramatizações, Contação de histórias; Músicas, passeios e brincadeiras; 

❖ Uso do espelho (observação do próprio corpo e dos colegas); 

❖ Rótulos e embalagens relacionadas a alimentação e higiene pessoal. 

❖ Carnaval: atividade musical, desfile de fantasias e atividade com tinta para pintura a dedo 

❖ Criação de fantoche de meia 

❖ Pintura com giz de quadro molhado, Carimbo com os dedos 

❖ Pegar objetos no ar; comparação das mãos 

❖ Criação de porta-retratos 

❖ Cantinho de brinquedos, da leitura, da beleza, AVALIAÇÃO 
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2º BIMESTRE 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

❖ (EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. (Eu, o 

outro e o nós) 

❖ (EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e 

desafios. (Eu, o outro e o nós) 

❖ (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 

(Corpo, gestos e movimentos) 

❖ (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

pintar, rasgar, folhear, entre outros. (Corpo, gestos e movimentos) 

❖ (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar) 

explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (Traços, 
sons, cores e formas) 

❖ (EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. (Escuta, fala, 

pensamento e imaginação) 

❖ (EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros 

sinais gráficos. (Escuta, fala, pensamento e imaginação), execução 

❖ (EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e 

temporais (antes, durante e depois)." (Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações) 

❖ (EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. (Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações) 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS HABILIDADES A SEREM 

DESENVOLVIDAS 

METODOLOGIA 

I - EU, O OUTRO E O NÓS 
1. Relação com os companheiros: 
atitudes. 
1.1 Seu ponto de vista 
1.2 O ponto de vista do outro 
2. Relação com o meio 
2.1 O lar 
2.2 A família 
3. Autoconhecimento e cuidado de si 
mesmo. 
3.1 Meu Corpo 
3.2 Partes básicas do corpo: mãos, 
pés, barriga e cabeça. 

❖ Argumentar suas ideias, 

relatar vivências e expor seu 
ponto de vista em diversas 
situações; 

❖ Começar a considerar pontos 

de vista diferentes do seu; 

❖ Reconhecer a moradia como 

espaço de convivência familiar; 

❖ Identificação da sua família 

(pai, mãe e irmãos), e da família 
ampla (tios, avôs e etc.); 

❖ Reconhecer sua imagem 

corporal no espelho ou 
brincando de luz e sombra, 

❖ Apontar partes do seu corpo e 

mostrar a correspondência 
destas em seus colegas. 

❖ Promover momentos de conversas 

para que as crianças possam expor 
seus pontos de vistas 

❖ Apresentar através de 

brincadeiras, contação de histórias, 
imagens ou vídeos, os tipos de 
moradias e os materiais do qual elas 
são feitas (palhas, madeiras, 
tijolos...); 

❖ Promover momento de brincadeira 

para trabalhar o autoconhecimento e 
o cuidados com o corpo. 

❖ Promover diariamente rotina de 

cuidados corporais como: lavar as 
mãos, escovar os dentes, etc. 

II - CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS 
COORDENAÇÃO VISOMOTORA 
1. Coordenação motora fina: enrolar, 
rasgar, empilhar, segurar um lápis, 
manejar uma tesoura. 
2. Imagem global do corpo 
3. Data comemorativas: 
2.1 dia do índio 

❖ Explorar e utilizar movimentos 

manuais como: enrolar, rasgar, 
empilhar, segurar um lápis, 
manejar uma tesoura. 

❖ Conhecer o próprio corpo por 

meio de uso e da exploração de 
suas habilidades físicas, 
motoras e perceptivas; 

❖ Promover atividades diversas 
com tracejados, pinturas e ligação 
de pontos para desenvolver a 
coordenação motora das 
crianças; 

❖ Selecionar um repertorio de 
canções populares locais que 
abordes os temas trabalhados no 
bimestre 
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2.2 dia das mães 
2.3 festas juninas 

❖ Desenvolve expressões 

corporal através da dança, 
dramatização, etc. 

❖ Participar de atividades 

coletivas de danças, 
dramatizações ou outras 
expressões corporais. 

❖ Promover oficinas de pinturas 
com dedo, com giz ou pinceis; 

❖ Estimular a produção de 
desenhos livres. 

IV ESCUTA, FALA, PENSAMENTO 
E IMAGINAÇÃO 
Linguagem Oral e Escrita 
1 Contação de histórias: 
1.1 Produção de histórias 
coletivamente 
2 Coordenação Viso motora 
2.1 Traçado de linhas, 
2.2 Pintura. 
2. A vogal I 
2.1 Apresentação 
2.2 Traçado 
3. A vogal O 
3.1 Apresentação 
3.2 Traçado 

❖ Adquirir controle e 
amadurecimento para auxiliar 
o aprendizado da escrita e da 
leitura; 

❖ Reproduzir oralmente contos, 
histórias ou até mesmo levar 
informações a outras 
pessoas. 

❖ Socializar e compartilhar 
ideias e vivências com os 
colegas; 

❖ Manipular diversos materiais 
gráficos como livros, revistas 
e jornais; 

❖ Desenvolver a coordenação 
motora através de pinturas, 
traçados de linhas ou letras 

❖ Reconhecer as vogais I e O, 
por meio da pintura, 
desenho, colagens e murais 
da sala; 

❖ Identificar a vogal I e a vogal 
O em palavras, textos ou 
rótulos. 

❖ Organizar nas salas a 
ambientes favoráveis a 
exploração da leitura e da escrita, 
como por exemplo: cantinhos de 
leituras 

❖ Incentivar as crianças a manipular 
diversos materiais gráficos como: 
livros, revistas, jornais ou rótulos; 

❖ Promover experiencias de 
brincadeiras para trabalhar a 
leitura e a escrita. 

❖ Trabalhar com jogos com dados 
das vogais ou bingos das vogais 

❖ Promover momento de contação 
de histórias com auxílio da 
comunidade escolar: Uma vez por 
mês convidar um responsável 
pela criança para participar das 
atividades em sala de atividades. 

V ESPAÇOS, TEMPOS, 
QUANTIDADES,  
LINGUAGEM MATEMÁTICA 
1. Posição: 
1.1 Dentro/fora, Frente, atrás 
2. Espessura: 
2.1 Estreito/largo, Grosso/fino 
3. Quantidade: 
3.1 Muito/pouco, menos/mais 
4. Numerais: 2 e 3 
5. Noções de contagens até três 

❖ Aplicar noções matemáticas 
presentes no seu cotidiano: a 
contagem (oral e escrita) 

❖ Comparar posições e 
espessura de figuras e 
objetos; 

❖ Comparar quantidades: 
muito, pouco, cheio, vazio, 
mais, menos, etc. 

❖ Fazer contagem oral através 
de jogos, músicas e 
brincadeiras; 

❖ Grafar, representar e 
identificar os números 2 e 3, 
relacionando-os com as 
quantidades 
correspondentes; 

❖ Proporcionar momentos de 
brincadeiras para trabalhar 
conceitos matemáticos, como: 
Fazer um círculo no chão para 
trabalhar posições de dentro e 
fora. 

❖ Disponibilizar materiais 
diversificados como: cordas, 
bambolês, elásticos, palitos para 
trabalhar conceitos de 
espessuras e quantidades. 

❖ Utilizar jogos com números como: 
caracol, amarelinha, bingo dos 
números, dado dos números, etc. 

3º BIMESTRE 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

❖ (EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e 

desafios. (Eu, o outro e o nós) 
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❖ (EI02EO05) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. 

(Eu, o outro e o nós) 

❖ (EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. (Corpo, gestos e movimentos) 

❖ (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e 

seguindo orientações. (Corpo, gestos e movimentos) 

❖ (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), 

explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (Traços, 
sons, cores e formas) 

❖ (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, 

músicas e melodias. (Traços, sons, cores e formas) 

❖ (EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos. (Escuta, fala, pensamento e imaginação) 

❖ (EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros 

sinais gráficos. (Escuta, fala, pensamento e imaginação) 

❖ (EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. (Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações) 

❖ (EI02ET08) Registrar com números a quantidade de crianças (meninas e meninos, presentes e ausentes) e a 

quantidade de objetos da mesma natureza (bonecas, bolas, livros etc.). (Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações) 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS HABILIDADES A SEREM 

DESENVOLVIDAS 
METODOLOGIA 

I - EU, O OUTRO E O NÓS 
1. Relação com os companheiros: 
atitudes. 
1.1 Identidade: características 
físicas 
2. Relação com o meio 
2.1 Os alimentos 
3. Autoconhecimento e cuidado de 
si mesmo 
3.1 Higiene corporal: 
3.1.1 Lavar as mãos antes e depois 
das refeições 
3.1.2 Escovar os dentes, 
3.1.3 Uso do banheiro, 
3.1.4 Tomar banho, etc. 

❖ Perceber que as pessoas têm 

características físicas diferentes, 
respeitando essas diferenças. 

❖ Conhecer a história de sua 

vida e o significado de seu 
nome. 

❖ Formar próprios conceitos 

através de descobertas e 
experimentações. 

❖ Conhecer diferentes 

alimentos, diferenciando de doce 
e salgado; 

❖ Desempenhar atividades 

básicas de higiene, como 
escovação de dentes e lavar 
mãos 

❖ Providenciar uma caixa com 

espelho e propor uma brincadeira 
onde cada um terá que olhar o que 
tem dentro da caixa, ver refletida sua 
própria imagem. 

❖ Solicitar as crianças que levem 

para a escola seu álbum de 
fotografias que retrate a cronologia 
de sua existência 

❖ Propor momentos de degustação 

de diferentes tipos de alimentos e 
falar de sua importância para o corpo. 

❖ Propor momentos de brincadeiras, 

cantigas de rodas que retrate os 
conhecimentos básicos de higiene 

II - CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS 
COORDENAÇÃO MOTORA 
1. Coordenação motora ampla: 
1.1 Equilíbrio 
1.2 Deslocamento no espaço 
2. Expressão corporal 
2.1 Movimento com as mãos 
2.2 Movimento com o rosto 
3. Data comemorativas 
3.1 Dia dos Pais 
3.2 Folclore 
3.3 Independência do Brasil 
3.4 Dia da Criança 

❖ Deslocar-se com destreza 

progressiva no espaço. 

❖ Expressar seus sentimentos, 

desejos e vontades através de 
expressões corporais com 
movimentação das mãos ou do 
rosto 

❖ Conhecer os significados das 

expressões reproduzida no 
rosto, como: (alegria, tristeza, 
surpresa, etc.) 

❖ Demonstrar carinho, respeito 

e gratidão pela figura paterna; 

❖ Proporcionar brincadeiras, 

canções para reflexão do seu próprio 
corpo; 

❖ Organizar momentos de cuidados 

com o corpo. 

❖ Providenciar imagens e caricaturas 

para trabalhar expressões faciais 

❖ Promover um teatro de sombra 

para trabalhar a linguagem corporal 

❖ Promover experiencias de 

brincadeira para trabalhar os 
movimentos faciais e com as mãos 
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❖ Participar de atividades 

coletivas como: dramatização ou 
danças, alusivas as datas 
comemorativas dos dias dos 
pais, folclore, independência do 
Brasil e dia das crianças. 

❖ Promova a socialização entre a 

escola e a sociedade para exponha 
os trabalhos das crianças. 

III - TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS 
1. Atividades musicais 
1.1 Música: Comer, comer. 
1.2 Música: A dança das frutas 
1.3 Música: O sapo não lava o pé 
2. Coordenação motora: 
2.1 traço grosso e fino 
2.2 colagens com linhas 
3. Tamanhos 
4. Carimbos com a mão, com 
esponjas, com tampinhas 
5. Desenho livre 

Desenvolver a imaginação e a 
criatividade; 

❖ Fazer representações com 

desenhos livres 

❖ Ter prazer de ouvir, cantar e 

participar das atividades 
musicais 

❖ Aperfeiçoar a coordenação 

motora através de traçados 
grossos e finos e atividades com 
colagem. 

❖ Utilizar materiais diversos: as 

partes do corpo, esponjas, 
tampinhas e linhas. 

❖ Expressar suas emoções e 

sentimentos através de 
desenhos livre 

 

❖ Promover atividades diversas com 

tracejados, colagem com linha, 
carimbo com as mãos, esponjas e 
tampinhas para desenvolver a 
coordenação motora das crianças; 

❖ Selecionar um repertorio de 

canções populares locais que 
abordes os temas trabalhados no 
bimestre 

❖ Promover oficinas de pinturas, 

recorte e colagem e outros fazeres 
artísticos; 

❖ Estimular a produção de desenhos 

livres..  
 

IV – ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
Linguagem Oral e Escrita 
1 Roda de leitura: 
1.1 Interpretação Oral 
2 Coordenação Visomotora 
2.1 Traçado de linhas, 
2.2 Pintura. 
2. A vogal U 
2.1 Apresentação 
2.2 Traçado 

❖ Desenvolver o vocabulário 

através de contos e histórias 
pequenas que despertem a 
fantasia da criança. 

❖ Desenvolver os movimentos 

finos que envolvam as mãos, 
adquirindo controle e expressão 
gráfica com a progressão de 
exercícios que irão auxiliar no 
futuro aprendizado da escrita e 
da leitura 

❖ Propiciar o conhecimento e 

traçar a vogal U, maiúsculas e 
minúsculas 

❖ Identificar em palavras, 

textos, rótulos a vogal em 
estudo. 

❖ Organizar um ambiente favorável 

para promoção da leitura e 
socialização de ideias. 

❖ Promover momentos de leituras de 

histórias, parlendas, poemas; 

❖ Incentivar a discussão em grupos 

a respeito do tema abordado na 
leitura 

❖ Propor situações de brincadeiras 

ou jogos alusivos as vogais em 
estudo; 

❖ Escutar a criança, dar atenção ao 

que fala atribuir sentido, 
reconhecendo que quer dizer algo; 

V – ESPAÇOS, TEMPOS, 
QUANTIDADES, ... 
LINGUAGEM MATEMÁTICA 
1. Quantidades 
1.1 Cheio/vazio 
2. Numerais: 
2.1 Apresentação dos numerais 4 e 
5 
2.2 Traçado dos numerais 4 e 5 
3. Agrupamentos 
3.1 Relação de elementos com 
números 

❖ Fazer discriminação entre 

cheio e vazio, e entre outros 
opostos; 

❖ Fazer contagem oral através 

de jogos, músicas e 
brincadeiras; 

❖ Traçar os números 4 e 5 

❖ Identificar gradativamente 

numerais e as quantidades 
correspondentes; 

❖ Fazer agrupamentos de 

elementos 

❖ Organizar espaços com 

brinquedos e objetos que contenham 
números como: telefones, relógios, 
máquinas de calcular 

❖ Utilizar jogos com números como: 

caracol, amarelinha, bingo, etc. 

❖ Proporcionar momentos de 

brincadeiras para socialização e 
consolidação da aprendizagem. 
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❖ Completar conjuntos de 

elementos conforme o numeral 
relacionado. 

 

4º BIMESTRE 
OBJETIVOS DE A PRENDIZAGEM 

❖ (EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. (Eu, o 

outro e o nós) 

❖ (EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras." (Eu, o outro e o 

nós) 

❖ (EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. (Corpo, 
gestos e movimentos) 

❖ (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e 

seguindo orientações. (Corpo, gestos e movimentos) 

❖ (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar) 

explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (Traços, 
sons, cores e formas) 

❖ (EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando 

escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para 
baixo, da esquerda para a direita). (Escuta, fala, pensamento e imaginação) 

❖ (EI02EF08) Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes 

gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cardápios, notícias etc.). 
(Escuta, fala, pensamento e imaginação) 

❖ (EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos (Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações) 

❖ (EI02ET08) Registrar com números a quantidade de crianças (meninas e meninos, presentes e ausentes) e 

a quantidade de objetos da mesma natureza (bonecas, bolas, livros etc.). (Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações) 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS HABILIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

METODOLOGIA 

- EU, O OUTRO E O NÓS 
1. Relação com os companheiros: 
1.1 Formação de atitudes e valores 
2. Relação com o meio 
2.1 Os animais 
2.2 Grupo de animais: fazenda e 
floresta. 
3. Autoconhecimento e cuidado de 
si mesmo: Os órgãos dos sentidos 
3.1 Olhos: Discriminação visual 
3.2 Ouvidos: Discriminação auditiva 
3.3 Tato 
3.4 Olfato 
3.5 Paladar. 

Brincar de faz de conta junto 
com outras crianças, 
compartilhando brinquedos e a 
representação de atividades 
sociais; 

❖ Esperar sua vez para brincar 

com determinado objeto; 

❖ Respeitar o meio ambiente, e 

proteger os animais; 

❖ Nomear e reconhecer 

diferentes animais; diferenciando 
os selvagens dos domésticos; 

❖ Usar habilidades visual, 

auditivas, tato, olfativas ou 
gustativas para compreender o 
meio. 

❖ Promover momentos de 

socialização de conceitos, ideias, 
atitudes e valores; 

❖ Pesquisas de campo e 

bibliográficas sobre o meio ambiente 
e os amimais que estão presentes no 
meio, 

❖ Promover momentos de 

brincadeiras para promoção da 
aprendizagem 

❖ Promover exposições, 

documentários, pesquisas sobre a 
localização dos animais. 

❖ Promover discussões e debates 

sobre a domesticação de animais 
silvestre 

II - CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS 
COORDENAÇÃO VISOMOTORA 

❖ Participar de diferentes 

atividades físicas como: corridas 

❖ Promover diferentes atividades 

físicas para desenvolver a 
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1. Coordenação motora física 
1.1 Corridas com obstáculos 
1.2 Treino de assoprar 
1.3 Andar devagar, abaixado, na 
ponta dos pés, de ré, batendo as 
mãos, batendo os pés, etc. 
2. Dramatizações de sentimentos 
3. Datas comemorativas 
3.1 Proclamação da Republica 
3.2 Dia da Arvore 
3.3 Natal 

de obstáculos, treino de 
assoprar, etc. 

❖ Movimentar o corpo em 

diferentes ritmos e posições 
como: Andar devagar, abaixado, 
na ponta dos pés, de ré, batendo 
as mãos, batendo os pés, etc. 

❖ Participar de atividades 

coletivas como: dramatização ou 
danças, alusivas as datas 
comemorativas, por exemplo: 
Proclamação da República, Dia 
da Arvore e as festas natalinas. 

coordenação motora dos grandes 
músculos; 

❖ Desenvolver jogos e situações de 

brincadeiras para trabalhar diferentes 
ritmos e posições corporais; 

❖ Incentivar a participação em 

atividades coletivas de danças, 
dramatizações alusivas as datas 
comemorativas como: Proclamação 
da República, Dia da Arvore e Natal 

III - TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS 
1. Atividade musical 
1.1 Música: Os sentidos 
1.2 Música: Seu lobato tinha um sitio 
ia, ia, ô! 
2. Imagens: Animais e animais 
selvagens 
3. Formas: iguais e diferentes 
4. Oficinas 
4.1 Confecção de cartões 
4.2 Colagens com palitos, bolinhas 
de papel 
5. Desenhos livres 

❖ Cantar e participar das 

atividades musicais, na 
companhia de seus colegas, 

❖ Identificar através de imagens 

diferentes tipos de animais 
presentes na natureza; 

❖ Confeccionar cartões alusivos 

ao natal e doar as pessoas 
queridas, 

❖ Participar de oficinas de 

colagens com materiais diversos 
como palitos, bolinhas de papel. 

❖ Expressar suas emoções e 

sentimentos através de 
desenhos livre 

❖ Pesquisar outras canções que 

abordem a temática ambiental. 

❖ Promover passeios aos arredores 

da comunidade local ou em 
zoológicos para identificação de 
cores, espécies e sons dos animais; 

❖ Promover momentos de escutas 

de sons vocalizadas pelos animais, e 
outros sons presentes na natureza; 

❖ Promover oficinas para produção 

desenhos, molduras, esculturas de 
animais locais. 

IV – ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
Linguagem Oral e Escrita 
1. Aumento do vocabulário 
2. Coordenação Viso motora 
2.1 Traçado de linhas, 
2.2 Pintura. 
3. Formação de palavras 
3.1 As vogais a, e, i, o, u 
3.1.1 Complementação de palavras 
3.2 Os encontros vocálicos 
3.2.1 Apresentação 
3.2.2 Traçado 
3.2.3 leitura 

❖ praticar o uso da linguagem 

oral e escrita através de 
contação e produção de 
pequenas histórias com o auxílio 
do professor, 

❖ Desenvolver, criatividade e 

organização de ideias; 

❖ Identificar as vogais A, E, I, O 

e U em textos informativos, 
poemas, rótulos e outros tipos 
de materiais escritos. 

❖ Lê e grafar as vogais e os 

encontros vocálicos 

❖ Grafar o seu primeiro nome 

com ou sem ajuda do professor 

❖ Manipular diversas formas de 

material escritos como: livros, 
jornais, revistas, cartazes, 
receitas, rótulos, etc. 

❖ Prover Leitura de fábulas para 

análise das virtudes; 

❖ Realizando debates entre equipes 

❖ Relacionar em diferentes textos 

opiniões, temas, assuntos e recursos 
linguísticos; 

❖ Produção de acrósticos e paródias 

❖ Manuseio de cartazes, livros, 

revistas, folhetos, etc. 

❖ Criar paródia ou poemas 

❖ Propor situações de brincadeiras 

ou jogos alusivos as vogais em 
estudo; 

❖ Promover bingo com encontros 

vocálicos. 

V – ESPAÇOS, TEMPOS, 
QUANTIDADES, ... 
1. Agrupamentos: 
1.1 Conjuntos vazios 
1.2 Conjunto unitários 
2. Figuras Geométricas 

❖ Fazer comparações entre 

números e quantidades 

❖ Diferenciar conjuntos vazios 

de conjuntos unitário; 

❖ Organizar espaços com 

brinquedos e objetos que contenham 
números como: telefones, relógios, 
máquinas de calcular 
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2.1 Quadrado 
2.2 Circulo 
2.3 Retângulo 
2.4 Triangulo 
3. Sequência e seriação 
4. Discriminação audiovisual. 

❖ Conhecer os números e 

desenvolver a contagem de um 
a cinco, para posteriormente 
discriminar os numerais; 

❖ Ordenar e sequenciar 

números ou objetos; 

❖ Fazer contagem oral através 

de jogos, músicas e 
brincadeiras; 

❖ Observar a escritas 

numéricas nos diferentes 
contextos que se encontram 

❖ Disponibilizar diariamente 

calendários, sequencias numéricas, 

❖ Organizar diariamente rotinas de 

contagem oral e visual com 
sequência numérica, 

❖ Proporcionar momentos de 

brincadeiras para socialização e 
consolidação da aprendizagem. 

 
 MATERNAL 2 
1º BIMESTRE 

OBJETIVOS DE A PRENDIZAGEM 

❖ (EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. (Eu, o outro 

e o nós) 

❖ (EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. (Eu, o outro e o nós) 

❖ (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 

(Corpo, gestos e movimentos) 

❖ (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e 

seguindo orientações. (Corpo, gestos e movimentos) 

❖ (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar) 

explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. (Traços, 
sons, cores e formas) 

❖ (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e 

opiniões. (Escuta, fala, pensamento e imaginação) 

❖ (EI02EF09) manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros 

sinais gráficos. (Escuta, fala, pensamento e imaginação) 

❖ (EI02ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). 

(Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações) 

❖ (EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e 

temporais (antes, durante e depois). (Espaços, tempos, quantidades, relações e 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS HABILIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

METODOLOGIA 

I - EU, O OUTRO E O NÓS 
1 – ADAPTAÇÃO 
1.1 Regras de convivência. 
2 Seu dia 
3 O lar 

❖ Compartilhar os brinquedos 

com os colegas da sala de 
atividades. 

❖ Adaptar-se e respeitar 

progressivamente as normas e 
os hábitos de convivência 

❖ Compreender a rotina das 

atividades que faz durante o dia 

❖ Identificar os diferentes tipos 

de lar 

❖ Acolhida: Planeje atividades 

lúdicas com jogos, brincadeiras e 
cantigas de roda que estimule a 
partilha de brinquedos e a boa 
convivência; 

❖ Promover atividade com pinturas, 

recorte e colagens 

❖ Atividade Musical: A casa 

II - CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS 
1 Coordenação Viso motora 

❖ Desenvolver habilidades 

motoras: rolar para frente, para 

❖ Proporcionar brincadeiras diversas 

como: Pular amarelinha/caracol; 

❖ Atividade musical: Macha soldado 



57 
 

1.1 Ritmo 
1.2 Equilíbrio 

trás e de lado, saltar com os dois 
pés, com um pé, equilibrar-se. 

❖ Vivenciar a dança através dos 

brinquedos cantados, 
trabalhando o ritmo 

❖ Brincadeira: O mestre mandou; 

III - TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS 
1 AS CORES 
2 Formas iguais e formas diferentes 
3 Carnaval 

❖ Reconhecer e nomear as 

cores e suas tonalidades; 

❖ Comparar objeto com mesma 

forma ou formas diferentes 

❖ Desenvolve expressões 

corporal através da dança 

❖ Jogos da memória de cores e 

formas; 

❖ Promover a socialização entre a 

escola e a comunidade: Baile de 
Carnaval 

IV – ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO 
1 Coordenação Viso motora 
2 Linguagem Oral 
2.1 Ampliação do vocabulário; 
3 Linguagem Escrita 
3.1 Seu nome 
3.2 A vogal A 
3.3 A vogal E 

❖ Cobrir tracejado, 

❖ Pintar figuras 

❖ Expressar e verbalizar ideias, 

sentimentos, necessidades e 
opiniões, 

❖ utilizando frases. 

❖ Reconhecer seu nome 

escrito, 
sabendo identificá-lo nas 
diversas situações do 
cotidiano. 

❖ Identificar e traçar 

corretamente as vogais A e E. 

❖ Elaborar diversas 

atividades para a criança 
cobrir, pintar, relacionar; 

❖ Escutar a criança, dar 

atenção ao que fala 
atribuir sentido, 
reconhecendo que quer 
dizer algo; 

❖ Atividade de musical para 

trabalhar os nomes das 
crianças: A canoa virou 

❖ Propor jogos para 

trabalhar as vogais A e E. 

V – ESPAÇOS, TEMPOS, 
QUANTIDADES,  
1 Coordenação Viso motora 
2 Posição: embaixo/em cima; 
dentro/ fora, frente/atrás, 
longe/perto, frente/costas, 
cima/baixo 
3 Espessura: estreito/largo, 
grosso/fino 

❖ Cobrir tracejado, 

❖ Pintar figuras 

❖ Desenhar linhas curvas ou 

retas 

❖ Utilizar noções elementares 

de 
diferentes posições e 
espessuras em situações 
cotidianas 

❖ Organizar atividades 

diversas, como jogos, 
brinquedos, modelagem, 
manuseio de diferentes 
materiais, onde as 
crianças vão adquirindo 
os conhecimentos 
matemáticos. 

❖ Atividade musical: 

Janelinha 

SUGESTOES DE ATIVIDADES 
 

❖ Dinâmica com as famílias 

❖ Dramatizações, Contação de histórias; Músicas, passeios e brincadeiras; 

❖ Rótulos e embalagens relacionadas a alimentação e higiene pessoal. 

❖ Leitura de diversos tipos de textos para as crianças (poesias, músicas, 

parlendas, histórias). 

❖ Trabalho com a oralidade – Rodas de conversas formais e informais. 

❖ Criação de fantoche de meia 

❖ Pintura com giz de quadro molhado, 

❖ Cantinho de brinquedos, da leitura, da beleza, 

❖ Passeio para procurar formas iguais 

❖ Trabalho com conceitos básicos (atrás, em frente, em cima, embaixo), por meio de 

brincadeiras e jogos cantados. 

❖ Blocos lógicos. 

❖ Jogo da memória 

❖ Pular amarelinha/caracol 
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❖ Jogo com bolas de meia e outros tipos de bola 

❖ Organização da brinquedoteca 

❖ Bingo das vogais 

❖ Carnaval: atividade musical, desfile de fantasias e atividade com tinta para pintura a dedo 

 

2º BIMESTRE 
OBJETIVOS DE A PRENDIZAGEM 

❖ (EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.               

(Eu, o outro e o nós) 

❖ (EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e 

desafios. (Eu, o outro e o nós) 

❖ (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 

(Corpo, gestos e movimentos) 

❖ (EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. (Corpo, gestos 
e movimentos) 

❖ (EI02TS01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de 

música. (Traços, sons, cores e formas) 

❖ (EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e 

opiniões. (Escuta, fala, pensamento e imaginação) 

❖ (EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos 

poéticos. (Escuta, fala, pensamento e imaginação) 

❖ (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos 

objetos (textura, massa, tamanho). (Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações) 

❖ (EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, 

chuva etc.). (Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações) 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS HABILIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

METODOLOGIA 

I - EU, O OUTRO E O NÓS 
1. Relação com os companheiros: 
1.1 Eu e o outro 
2. Relação com o meio 
2.1 A escola 
2.2 A família 
3. Autoconhecimento e cuidado de 
si mesmo. 
3.1 O nosso corpo 
3.1.1 As partes do corpo 

❖ Demonstrar boas maneiras, 

como por favor, obrigado, 
desculpas, com licença e outros; 

❖ Praticar ações de cooperação 

e solidariedade (ajudar os 
colegas)., 

❖ Reconhecer a escola como 

um ambiente de cuidados, 
brincadeiras e aprendizagens; 

❖ Reconhecer a família e os 

grupos sociais em que estamos 
inseridos 

❖ Conhecer e explorar o próprio 

corpo; 

❖ Nomear e identificar as partes 

do corpo; 

❖ Conhecer os principais 

cuidados que devemos ter com 
o nosso corpo para a 
preservação da saúde; 

❖ Trabalhar o conceito do EU em 

relação ao seu nome, idade, aos pais 
(família) e colegas. 

❖ Promover experiencias de 

brincadeiras que envolvam ações de 
cooperação e solidariedade (ajudar 
os colegas). 

❖ Roda da conversa; 

❖ Conduzir as crianças em um 

passeio pela escola para conhecer o 
ambiente; 

❖ Promover momentos de 

observação e do próprio corpo, do 
corpo dos colegas para familiarizar-
se com o seu corpo. 

❖ Desenvolver jogos sociais 

individuais e coletivos; 
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II - CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS 
Coordenação Viso motora 
1 Movimentos corporais em relação: 
1.1 Ao movimento corporal: saltar, 
rolar, etc. 
1.2 Dançar 
2 Datas comemorativas 
2.1 Dia das mães 
2.2 Dia Internacional da Família 
2.3 Dia Mundial do Meio Ambiente 
2.4 Festa junina 

❖ Praticar diferentes tipos de 

movimentos corporais, 
desenvolvendo habilidades 
motoras como: saltar, rolar e 
dançar; 

❖ Vivenciar experiencias com 

brincadeiras, danças e 
movimentos; 

❖ Expressar sentimentos 

através dos movimentos 
corporais; 

❖ Movimentar-se sobre uma 

linha desenhada no chão 

❖ Participar de atividades 

coletivas de brincadeira, danças 
e dramatizações alusivas as 
datas comemorativas. 

❖ Desenvolver a coordenação 

motora através de movimentos 
corporais como: pular, saltar, dançar, 
etc. 

❖ Trabalhar projetos alusivos as 

datas comemorativas do dia das 
mães, dia internacional da família, dia 
Mundial do Meio Ambiente e Festa 
junina; 

❖ Selecionar jogos pedagógico que 

desenvolva a expressão corporal das 
crianças e a consciência sobre a 
importância 

III - TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS 
1 Coordenação motora 
1.1 tracejados 
1.2 pinturas 
2 Atividades musicais: 
2.1 Instrumentos musicais 
2.2 Letra da música: 
2.2.1 Loja do mestre André 
2.2.2 Cabeça, ombro, joelho e pé... 
3 Atividades artísticas 
3.1 Pintura com dedo, giz, com 
pinceis 
4 Desenho livre 

❖ Perceber aspectos sonoros 
da linguagem, como: ritmo e 
rimas em brincadeiras 
cantadas; 

❖ Cantar e interpretar músicas 

usando materiais diversos; 

❖ Identificar os tipos de 

instrumentos musicais; 

❖ Participar de oficinas de 

montagens de instrumentos 
musicais com sucatas 

❖ Fazer uso de diferentes tipos 

de materiais para pratica da 
pintura; 

❖ Expressar-se através do 

desenho livre. 

❖ Propor diversas brincadeiras de 

rodas alusivas aos conteúdos que 
serão trabalhados; 

❖ Promover passeios aos arredores 

da comunidade local para 
identificação de cores e sons 
presente no meio. 

❖ Promover oficinas para produção 

desenhos, molduras, montagem de 
instrumentos musicais, materiais 
reciclados 

❖ Estimular as crianças a 

representar suas emoções através do 
desenho livre. 

IV – ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
1. Coordenação Viso motora 
1.1 Pontilhados 
1.2 Pintura 
2. Linguagem Oral 
2.1 Diálogo 
3. Linguagem Escrita 
3.1 Organização na escrita do nome 
3.2 As vogais “I” e “O” 
3.2.1 Identificação 
3.2.2 Escrita maiúscula e minúscula 

❖ Cobrir pontilhados das vogais 

“I” e “O”, para conhecer a 
movimentação de sua escrita 

❖ Pintar com giz de cera ou 

outros materiais disponíveis, as 
vogais em estudo 
acompanhando a movimentação 
das setas; 

❖ Usar a linguagem oral para 

conversar, brincar, comunicar-
se, relatar suas vivências em 
situações de interação presentes 
no cotidiano e expor seu ponto 
de vista; 

❖ Reconhecer e grafar a 

primeira letra do seu prenome; 

❖ Localizar as vogais “I” e “O” 

em diferentes tipos de texto, 

❖ Propor a pesquisa da história do 

nome para ser consciente de sua 
história;                                                      

❖ Disponibilizar textos diversificado 

de vários estilos: Músicas; Texto 
informativo; Rótulos; Propagandas; 
Poesias; Receitas; Histórias Bíblicas;                                            

❖ Promover jogos educativos para 

trabalhar a identificação das vogais I 
e O                                                                

❖ Promover bingo das vogais                          

❖ Proporcionar a hora do conto com 

leitura compartilhada feito pela 
professora e pelas crianças; 
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como: poema, parlendas, 
receitas, rótulos, etc. 

V – ESPAÇOS, TEMPOS, 
QUANTIDADES, ... 
LINGUAGEM MATEMÁTICA 
1. Cor 
2. Tamanho: 
2.1 grande/pequeno, ~ 
2.2 maior/menor, 
2.3 Mesmo tamanho 
3. Espessura: 
3.1 largo/estreito 
3.2 grossos/ fino, 
4. Formas: Círculo, Triângulo, 
Retângulo e Quadrado. 
5. Numerais: 4, 5 e 6 
6. Noções de contagens até seis 

❖ Reconhecer, identificar e 

nomear as cores e suas 
tonalidades. 

❖ Identificar as dimensões de 

tamanho (grande, pequeno, 
maior, menor, mesmo tamanho) 
e espessuras (largo, estreito, 
grosso, fino); 

❖ Reconhecer as formas 

geométricas em figuras; 

❖ Identificar e reconhecer as 

formas geométricas: círculo, 
triângulo, retângulo e quadrado. 

❖ Conhecer, grafar os numerais 

4, 5 e 6; fazendo a relação entre 
o valor numérico e a quantidade 
correspondentes. 

❖ Propor jogos onde se nomeiam os 

numerais 4. 5 e 6; 

❖ Incentivar a manipulação de 

materiais de diferentes formas, cores, 
tamanhos e espessuras; 

❖ Propor a participação das crianças 

em situações de brincadeiras nas 
quais se faz necessário o uso de 
contagens ou a identificação da 
escrita dos números estudados; 

❖ Disponibilizar na sala de atividades 

ou em ambiente de brincadeiras 
formas geométricas em E.V.A, 
desenhadas com giz no chão ou 
desenhos geométricos para cobrir 
pontilhados ou pintar. 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

Blocos lógicos, Jogo da memória, pular amarelinha/caracol, bingo das vogais 

❖ Cantinho de brinquedos, da leitura, da beleza, 

❖ Datas comemorativas: dia das mães, dia internacional da família, dia Mundial do Meio Ambiente e Festa 

junina; atividade musical, dramatização e atividade com tinta para pintura a dedo 

❖ Dramatizações, Contação de histórias; Músicas, passeios e brincadeiras; 

❖ Leitura de diversos tipos de textos para as crianças (poesias, músicas, parlendas, histórias). 

❖ Organização da brinquedoteca 

❖ Passeio para identificar as cores da natureza; 

❖ Rótulos e embalagens relacionadas a alimentação e higiene pessoal. 

❖ Trabalho com a oralidade – Rodas de conversas formais e informais. 

❖ Trabalho com conceitos básicos tamanho, espessuras e formas, por meio de brincadeiras e jogos cantados. 

3º BIMESTRE 

OBJETIVOS DE A PRENDIZAGEM 

❖ (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender. 

❖ (EI02EO05) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças. 

❖ (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 

❖ (EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. 

❖ (EI02TS01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de 

música. 

❖ (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar) 

explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

❖ (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, 

músicas e melodias. 

❖ (EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando 

escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para 
baixo, da esquerda para a direita). 

❖ (EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos 

etc. 
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❖ (EI02ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). 

❖ (EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e 

temporais (antes, durante e depois). 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS HABILIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

METODOLOGIA 

EU, O OUTRO E O NÓS 
1. Relação com os companheiros: 
1.1 Identidade: Semelhanças e 
diferenças 
2. Relação com o meio 
2.1 As plantas 
3. Autoconhecimento e cuidado de 
si mesmo. 
3.1 O nosso corpo 
3.1.1 Alimentação 
3.1.2 Hábitos de higiene 

❖ Diferenciar os gêneros 

masculino e feminino para 
identificar a qual gênero 
pertence; 

❖ Identificar e reconhecer 

aspectos de seu próprio corpo, 
como: cor dos olhos, da pele, 
cabelos, sexo, origens, etc. 

❖ Perceber semelhanças e 

diferenças nas características 
físicas de seu corpo e o corpo 
de seus colegas; 

❖ Observar os diferentes tipos 

de plantas; 

❖ Praticar bons hábitos 

alimentares, bons hábitos de 
higiene corporal (bucal, uso do 
banheiro), higiene alimentar e 
ambiental, essenciais para 
manutenção do corpo saudável. 

❖ Utilizar recursos audiovisuais 

como: músicas, histórias, parlendas 
vídeo, CD, figuras, rótulos, livros, 
portadores de textos, para trabalhar 
as diferenças e semelhanças, bem 
como os aspectos físicos do corpo 

❖ Fazer passeio nos arredores da 

escola para identificação da 
diferentes tipos de plantas 
encontradas na comunidade local; 

❖ Trabalhar o conceito de 

alimentação saudável e higiene em 
momentos de brincadeiras, jogos e 
outros recursos; 

❖ Promover momento de interação e 

contação de histórias que reforce as 
relações de companheirismos 

II - CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS 
Coordenação Viso motora 
1 Movimentos corporais em relação: 
2.1 Expressões faciais 
2.2 Dança 
2 Datas comemorativas 
2.1 Dia dos Pais 
2.2 Folclore 
2.3 Dia da Arvore 
2.3 Dia Nacional do trânsito 

❖ Praticar movimentos e 

expressões dos músculos da 
face para representar diferentes 
tipos de emoções. 

❖ Vivenciar a dança através das 

brincadeiras cantadas, 
trabalhando o ritmo; 

❖ Desenvolver as habilidades 

expressivas através da 
brincadeira, da dança, da 
dramatização e interpretação 
teatral para representar fatos, 
acontecimentos ou histórias de 
faz de contas alusivas ao 
folclore local e datas 
comemorativas. 

❖ Elaborar projetos para trabalhar as 

datas comemorativas, de forma a 
tornar a aprendizagem mais 
significativa para as crianças; 

❖ Propor às crianças que criem 

diálogos entre os personagens 
confeccionados com diferentes 
expressões fisionômicas sobre EVA, 
papel, caixinhas e outros 

❖ Trabalhar com diferentes materiais 

expressivos. 

III - TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS 
1 Linguagem Visual e plástica 
1.1 Texturas: lápis, giz de cera, 
massa de modelar, esponja, giz de 
quadro, lixas 
2 Expressões musicais: 
2.1 Fontes sonora 
2.2 letras das músicas: Comer, 
comer/ 
Como é seu nome. etc. 
3 Expressão artísticas 

❖ Manipular diferentes materiais 

(lápis, giz de cera, massa de 
modelar, esponja, giz de quadro) 
para perceber as diversas 
possibilidades obtidas, na 
utilização dos mesmos; 

❖ Ouvir, perceber e discriminar 

eventos sonoros diversos, fontes 
sonoras e produção musical; 

❖ Apreciar diferentes estilos 

musicais (clássicas, cancioneiro 

❖ Organizar oficinas de pinturas, 

recorte e colagens com diferentes 
tipos de materiais de diferentes 
texturas, para que a criança possa 
vivenciar diferentes expressões 
artísticas; 

❖ Montar coleções musicais com 

diferentes estilos para promover o 
conhecimento de diferentes formas 
de expressão musicais. 
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3.1 Desenho livre. infantil e folclórica), a fim de 
conhecer diferentes formas de 
expressão musicais. 

❖ Incentivar as crianças a 

produzirem sons com o próprio corpo 
em situações de brincadeiras com a 
voz, utilizando-se de variações 
sonoras. 

IV – ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
1. Coordenação Viso motora 
1.1 Pontilhados 
1.2 Pintura 
2. Linguagem Oral 
2.1 Articulação 
2.2 Organização do pensamento 
1. Linguagem Escrita 
1.1 Continuidade da escrita do nome 
1.2 A vogal “U” 
1.2.1 Identificação 
1.2.2 Escrita maiúscula e minúscula 
1.3 Revisando as vogais 

❖ Fazer traçados de letras ou 

linhas acompanhando a 
movimentação das setas; 

❖ Comunicar-se por meio de 

palavras e frases a fim de 
expressar desejos, ideias, 
necessidades e sentimentos; 

❖ Interagir com objetos e outras 

pessoas por meio de situações 
mediadas pelo 
professor/educador a fim de 
ampliar e construir novos 
conhecimentos e desenvolver o 
pensamento; 

❖ Localizar as vogais em textos, 

rótulos, receitas ou outros tipos 
de textos; 

❖ Completar palavras com as 

vogais que faltam. 

❖ Organizar um acervo com 

diferentes tipos de materiais escritos 
como: jornais, revistas, receitas, 
rótulos para 

❖ Promover experiencias com jogos, 

brincadeiras cantadas para que a 
crianças perceba aspectos sonoros 
da linguagem, como: ritmos, rimas, 
aliterações ou fonemas das vogais 
estudadas; 

❖ Possibilitar o acesso a diferentes 

tipos de jogos educativos como: 
dominó das vogais; bingo das vogais, 
trilha das vogais, etc. 

❖ Dispor de diferentes tipos de 

atividades para desenvolver a 
coordenação, promover a 
identificação das vogais, dentre 
outras. 

V – ESPAÇOS, TEMPOS, 
QUANTIDADES, ... 
LINGUAGEM MATEMÁTICA 
1. Comprimento: 
1.1 Comprido/curto 
1.2 Mesmo tamanho 
2. Altura: 
2.1 Alto/baixo, 
2.2 Mesma altura 
3. Massa: 
3.1 leve/pesado 
4. Posição 
4.1 Primeiro/ último /entre 
4.2 À direita/ à esquerda, 
4.3 Aberta/fechada. 
5. Numerais: 7,8 e 9 
Noções de contagens até nove 

❖ Aplicar noções matemáticas 

presentes no seu cotidiano: a 
contagem (oral e escrita) 

❖ Fazer uso do vocabulário 

matemático para estabelecer 
relações entre conceitos 
(comprido/curto/mesmo 
tamanho; alto/ baixo/ mesma 
altura; leve/pesado; primeiro 
/ultimo/entre; direita/esquerda e 
aberto/ fechado), comparando 
os espaços, objetos e os 
elementos naturais a fim de 
atribuir significados em 
situações do cotidiano; 

❖ Identificar e grafar os 

numerais 7, 8 e 9, relacionando-
os com as quantidades 
correspondentes; 

❖ Fazer contagem oral através 

de jogos, músicas e 
brincadeiras; 

❖ Promover atividades diversas com 

tracejados, pinturas e ligação de 
pontos para desenvolver a 
coordenação motora das crianças; 

❖ Promover experiencias com 

brincadeiras cantadas que façam 
usos de números e promovam a 
contagem 

❖ Estimular a participação em jogos 

como: dominó com números e 
desenhos representando as 
quantidades, bingo dos números 

❖ Promover momentos de interações 

e comparações como: comparar as 
alturas das crianças, identificar a 
primeira e última criança da 
chamadinha ou quem é o primeiro ou 
o último da fila, etc. 
 
 
 
 

4º BIMESTRE 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

❖ (EI02EO07) Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a orientação de um adulto. 

❖ (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 
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❖ (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e 

seguindo orientações. 

❖ (EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

❖ (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar) 

explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

❖ (EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, 

músicas e melodias." 

❖ (EI03EF08) Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto e/ou para sua 

própria leitura (partindo de seu repertório sobre esses textos, como a recuperação pela memória, pela leitura 
das ilustrações etc.). 

❖ (EI02EF09) manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros 

sinais gráficos. 

❖ (EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. 

❖ (EI02ET08) Registrar com números a quantidade de crianças (meninas e meninos, presentes e ausentes) e a 

quantidade de objetos da mesma natureza (bonecas, bolas, livros etc.). 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS HABILIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

METODOLOGIA 

I - EU, O OUTRO E O NÓS 
1. Relação com os companheiros: 
1.1 Relação de respeito 
2. Relação com o meio 
2.1 Os Animais 
2.1.1 Animais que vivem em casa 
2.1.2 Animais que vivem no jardim 
2.1.3 Animais que vivem no mato 
3. Autoconhecimento e cuidado de 
si mesmo. 
3.1 O nosso corpo: Os órgãos dos 
sentidos: Audição, Gustação, Olfato, 
Tato e Visão. 

❖ Fazer uso de estratégias 

pautadas no respeito mútuo para 
resolução dos conflitos, por meio 
de estratégias pacíficas e do 
diálogo 

❖ Diferenciar os animais 

conforme os ambientes em que 
eles vivem; 

❖ Praticar hábitos de cuidados 

que promovam a preservação 
dos animais e do meio ambiente; 

❖ Diferenciar os animais 

domésticos dos animais 
selvagens; 

❖ Explorar e participar de 

experimentos que envolvam os 
cinco sentidos, confrontando 
suas ideias com as de outras 
crianças. 

❖ Desenvolver percepções tátil, 

olfativa, gustativa, auditiva e 
visual através de experiências; 

❖ Promover brincadeiras, rodas de 

conversas alusivas ao tema respeito 
mútuo entre as crianças e entre as 
crianças e adultos; 

❖ Promover passeios nos arredores 

da escola fazendo o registro dos 
animais encontrados na região; 

❖ Elaborar projetos pedagógicos 

para trabalhar a relação da criança 
com o meio ambiente e despertar 
hábitos de cuidados de si, do outro e 
do meio ambiente; 

❖ Propiciar momentos de exercícios, 

atividades e jogos que desenvolvam 
a visão, audição, tato e gustação. 

❖ Incentivar plantação de mudas e 

flores. 

II - CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS 
Coordenação Viso motora 
1 Movimentos corporais em relação 
2.1 Ao gênero musical 
2.2 Aos elementos que compõem o 
som 
2.3 A dança 
2 Datas comemorativas 
2.1 Dia dos animais 
2.2 Dia da bandeira 
2.3 Festa natalina 

❖ Acompanhamento de música 

com o próprio corpo 

❖ Fazer gestos sonoros como: 

bater palma, bater os pés, bater 
as pernas; 

❖ Imitar com auxílio da música 

alguém tocando um instrumento 
musical 

❖ Praticar movimentos 

fundamentais como: saltar, 
pular, saltitar, subir, correr, 
descer e passar por dentro, etc., 

❖ Promover momentos de 

brincadeiras ou contação de histórias 
sobre o significado das Datas 
Comemorativas e a produção de 
lembrancinhas que traduzam a data 
em questão. 

❖ Incentivar a produção de música 

usando o próprio corpo; 

❖ Promover situações de 

movimentos corporais 
acompanhando o ritmo da música 
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em experiencias de brincadeiras, 
danças, interpretações ou 
dramatizações. 

como: bater palmas, pular, bater o 
pé, etc. 

III - TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS 
1 Linguagem 
1.1 Espessuras e texturas: papelão, 
papéis, tecidos, lixas e elementos 
naturais 
2 Linguagem musical e gestual: 
2.1 Expressividade 
3 Expressão artísticas 
3.1 Desenho livre. 

❖ Experimentar e manusear 

materiais de diferentes 
espessuras e texturas (papelão, 
papéis, tecidos, lixas e 
elementos naturais) para que 
percebam suas características 
no ambiente em que 

❖ Apreciar produções áudio 

visual como musicais, 
brinquedos cantados, teatros de 
fantoches e marionetes a fim de 
promover a sensibilização 
corporal. 

❖ Promover experiencias com 

materiais diversos que promova 
novas descobertas: tato, movimentos, 
formas, pessoas, texturas, 
reprodução de sons, andar, 
comunicação, etc. 

❖ Incentivar a prática diversos 

movimentos corporais com o intuito 
de promover as capacidades 
expressivas. 

IV – ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
1. Coordenação Viso motora 
1.1 Pontilhados 
1.2 Pintura 
2. Linguagem Oral 
2.1 Vocabulário 
2.2 Leitura verbal e não verbal 
2.3 Linguagem Escrita 
2.4 Escrita do nome 
1.1 Encontro Vocálicos: 

❖ Desenvolver a coordenação 

motora através da pintura, da 
escrita e dos movimentos 
determinados por pontilhados 
seguindo setas. 

❖ Ouvir e participar de 

narrativas (poemas, histórias, 
contos, parlendas, músicas, 
conversas) com o intuito de 
compreender o significado de 
novas palavras e ampliar seu 
vocabulário. 

❖ Conhecer a linguagem 

gráfica: desenhos, marcas, 
símbolos e códigos, a fim de 
identificar sua representação no 
cotidiano; 

❖ Conhecer a escrita do seu 

nome associado a símbolos para 
identificá-los em situações 
diversas; 

❖ Juntar duas ou mais vogais 

para formar uma palavra; 

❖ Interpretar imagens e 

relacionar as senas ao encontro 
vocálico correspondente 

❖ Incentivar e permitir a fala da 

criança em toda as atividades 
possíveis, corrigindo e ampliando seu 
vocabulário, utilizando também as 
músicas. 

❖ Estimular o vocabulário através de 

contos e histórias pequenas que 
despertem a fantasia da criança 

❖ Promover momentos de leitura de 

histórias curtas, músicas e conversas 
diárias com a criança sobre sua 
rotina, dando atenção as perguntas e 
respondendo-as sempre de acordo 
com sua maturidade emocional. 

❖ Organizar jogos pedagógicos 

como: bingo de palavras, trilhas dos 
encontros vocálicos, etc. 

❖ Dominó dos encontros vocálicos. 

V – ESPAÇOS, TEMPOS, 
QUANTIDADES, ... 
LINGUAGEM MATEMÁTICA 
1. Quantidade: 
1.1 Muito/ pouco 
1.2 O que tem menos/o que tem 
mais, 
1.3 A mesma quantidade. 
2. Conjuntos: 
2.1 Agrupamento, 
2.2 Seleção e 

❖ Usar noções matemáticas 

para fazer comparações entre as 
grandezas de quantidades: 
muito/pouco, menos/mais e 
mesma quantidade 

❖ Agrupar, selecionar ou 

classificar objetos de acordo 
com critérios: tamanho, forma, 
cor, espessura a fim de que se 
percebam suas semelhanças e 
diferenças. 

❖ Estimular o uso do raciocínio 

através de jogos como quebra 
cabeça, encaixes, de formas e 
situações problemas que incentivem 
a criança a pensar, não respondendo 
tudo para criança, sem que ela tente 
responder sozinha. 

❖ Usar diversos materiais para 

trabalhar noções de agrupamentos, 
seleção e classificação de acordo 
com a cor, tamanho, textura, etc. 
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2.3 Classificação 
3. Numerais: Números de 0 ao 10 
Noções de contagens até dez 

❖ Reconhecer e traçar os 

números de 0 ao 10. 

❖ Realizar contagem em 

situações lúdicas, cotidianas e 
com a manipulação de objetos 
favorecendo gradativamente o 
domínio da contagem. 

❖ Promover brincadeiras cantadas 

que promova contagens orais até 
dez. 

1º PERÍODO 
1º BIMESTRE 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

❖ (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação. (Eu, o 

outro e o nós) 

❖ (EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com 

crianças e adultos. (Eu, o outro e o nós) 

❖ (EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, 

tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.". (Corpo, gestos e movimentos) 

❖ (EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e 

reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades." (Corpo, gestos e movimentos) 

❖ (EI03TS01) Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de 

faz de conta, encenações, criações musicais, festas. (Traços, sons, cores e formas) 

❖ (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e 

escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão. (Escuta, fala, pensamento e 
imaginação) 

❖ (EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos. (Escuta, 

fala, pensamento e imaginação) 

❖ (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades. (Espaços, 

tempos, quantidades, relações e transformações) 

❖ (EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, em 

experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. (Espaços, tempos, quantidades, relações e 
transformações) CONTEÚDOS HABILIDADES METODOLOGIA 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS HABILIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

METODOLOGIA 

I - EU, O OUTRO E O NÓS 
1 Relação com os Companheiros 
1.1 Adaptação 
1.2 Regras de convivência. 
1.3 Você 
1.4 Família 
1.5 Casa – cômodos da casa 
1.6 Escola – sala de atividades 
2 Autoconhecimento do corpo 

❖ Respeitar as regras simples 

do convívio social 

❖ Identificar alguns papéis 

sociais no convívio escolar ou 
em casa 

❖ Ter conhecimento do próprio 

corpo por meio de uso e da 
exploração de suas habilidades 
físicas, motoras e perceptivas; 

❖ Fazer roda de conversa e de 

combinados 

❖ Utilizar o espelho para 

reconhecimento do próprio corpo 

❖ Proporcionar brincadeiras, 

canções para reflexão do seu próprio 
corpo; 

II - CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS 
Experiência de brincadeiras 
1 Movimento: saltar, girar, deslocar-
se, rápido/lento, forte/leve 
2 Datas comemorativas: Carnaval, 
Dia Nacional do Livro e Pascoa. 

❖ Explorar as possibilidades 

expressivas do seu corpo 
fazendo uso de movimentos 
como andar, correr, saltar ou 
rastejar-se 

❖ Cantar canções conhecidas 

acompanhando o ritmo com 
gestos ou com instrumentos 
musicais 

❖ Promover experiências de 

brincadeiras de rodada, amarelinhas, 
pique esconde, bola, etc. 

❖ Elaborar projetos para trabalhar as 

datas comemorativas 
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III - TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS 
Linguagem musical/ visual 
1 Som: 
1.1 Tipos 
1.2 Duração: curtos ou longos 

❖ Reconhecer diferentes tipos 

de som; 

❖ Identificar duração do som 

como curtos ou longos 

❖ Identificar os tipos de sons 

contidos natureza. 

❖ Proporcionar momento de escuta 

de diferentes tipos de sons; 

❖ Fazer oficinas de instrumentos 

musicais 

IV – ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO 
Linguagem Oral e Escrita 
1 Coordenação Viso motora 
1.1 Nome 
1.2 As vogais 
1.2.1 Traçado das letras 
(vogais) 
1.2.2 Formação de palavras 
2 Percepção visual 
2.1 Vogais cursivas e de 
imprensa 

❖ Usar a linguagem oral para 

relatar suas vivências em 
situações cotidianas e expor 
seu ponto de vista; 

❖ Reconhecimento das letras 

que compõem seu próprio 
nome 

❖ Identificar as vogais em texto, 

Músicas, Poesias, Receitas, 
Propagandas, Rótulos 

❖ Completar palavras com as 

vogais correspondentes 

❖ Perceber as diversas formas 

de escrita das vogais 

❖ Elaborar crachás e jogos 

com o nome das criança 
para reconhecimento e 
identificação do nome; 

❖ Proporcionar 

brincadeiras ou jogos 
com os nomes ou com as 
vogais. 

❖ Organizar um ambiente 

propicio para leitura e 
contação de histórias; 

❖ Usar vários estilos de 

textos: Músicas; Rótulos; 
Propagandas; Poesias; 
Receitas; 

V – ESPAÇOS, TEMPOS, 
QUANTIDADES,  
1 Tracejado 
2 Cor: iguais/diferentes 
3 Tamanho: maio/menor/iguais 
4 Quantidades 
5 Formas: circulo, quadrado, 
triangulo e retângulo. 

❖ Participar de brincadeiras e 

jogos onde se faz uso da 
contagem 

❖ Classificar elementos 

conforme diferentes critérios, 
como cor, forma, tamanho e 
quantidades. 

❖ Relacionar conforme o 

tamanho ou a formas. 

❖ Utilizar o calendário 

diariamente para 
contagem de dias, 
semanas, meses. 

❖ Proporcionar diversas 

experiências de 
brincadeiras com música, 
jogos, bingos com ênfase 
nos conhecimentos 
matemáticos propostos. 

SUGESTOES DE ATIVIDADES 

❖ Bingo das vogais e dos nomes 

❖ Cantigas de rodas: Ciranda Cirandinha, A Canoa Virou 

❖ Cantinho de brinquedos, da leitura, da beleza, 

❖ Carnaval: atividade musical, desfile de fantasias e atividade com tinta para pintura a dedo 

❖ Criação de fantoche de meia 

❖ Dia Nacional do Livro Infantil: Projeto de leituras, Produção de texto, Pinturas, etc. 

❖ Dinâmica com as famílias 

❖ Dramatizações, Contação de histórias; Músicas, Passeios e Brincadeiras; 

❖ Jogo com bolas de meia e outros tipos de bola 

❖ Leitura de diversos tipos de textos para as crianças (poesias, músicas, parlendas, histórias). 

❖ Oficina para confeccionar instrumentos musicais fazendo uso de sucatas ou outros materiais. 

❖ Organização da brinquedoteca 

❖ Pascoa: atividade musical, atividade com pinturas, etc. 

❖ Passeio para identificar os sons presentes na comunidade, 

❖ Pintura com giz de quadro molhado, 

❖ Pular amarelinha/caracol 

❖ Rótulos e embalagens relacionadas a alimentação e higiene pessoal. 

❖ Trabalho com a oralidade – Rodas de conversas formais e informais. 
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2º BIMESTRE 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

❖ (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. (Eu, o outro e o nós) 

❖ (EI03EO05) Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as características dos 

outros (crianças e adultos) com os quais convive. (Eu, o outro e o nós) 

❖ (EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e 

reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades." (Corpo, gestos e movimentos) 

❖ (EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como 

dança, teatro e música. (Corpo, gestos e movimentos) 

❖ (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando 

produções bidimensionais e tridimensionais. (Traços, sons, cores e formas) 

❖ (EI03EF03) Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações e tentando identificar 

palavras conhecidas. (Escuta, fala, pensamento e imaginação) 

❖ (EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações, 

definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história. (Escuta, fala, pensamento e imaginação) 

❖ (EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre a natureza, seus 

fenômenos, sua conservação. (Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações) 

❖ (EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro 

por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes. (Espaços, tempos, quantidades, relações e 
transformações) 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS HABILIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

METODOLOGIA 

I - EU, O OUTRO E O NÓS 
Relação com os Companheiros 
1 Identidades pessoal 
1.1 Nome 
1.2 Sobrenome 
1.3 Características físicas 
2 Autoconhecimento e cuidado de si 
mesmo 
2.1 Esquema corporal: 
2.1.1 As partes do corpo e sua 
função 
3 Relação com a natureza 
3.1 Meio Ambiente 

I - EU, O OUTRO E O NÓS 
Relação com os Companheiros 
1 Identidades pessoal 
1.1 Nome 
1.2 Sobrenome 
1.3 Características físicas 
2 Autoconhecimento e cuidado 
de si mesmo 
2.1 Esquema corporal: 
2.1.1 As partes do corpo e sua 
função 
3 Relação com a natureza 
3.1 Meio Ambiente 

❖ Utilizar o espelho para 

reconhecimento do próprio corpo 

❖ Promover momento de brincadeira 

para trabalhar o autoconhecimento e 
o cuidados com o corpo. 

❖ Promover momentos de interação 

entre as crianças, chamando a 
atenção delas para seu corpo e suas 
funcionalidades 

❖ Promover passeios aos redores da 

escolar para observação da natureza: 
cores, tipos de animais, plantas, etc. 

❖ Despertar a criança para a 

importância do meio ambiente. 

II - CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS 
1 Movimentos corporais: cabeça, 
pescoço, ombro, cotovelo, joelho, 
cintura, palma da mão, pés, etc. 
2 Lateralidade: 
2.1 Membros superiores e inferiores; 
2.2 Direita / esquerda; 
3 Datas comemorativas: Dia das 
mães 
3.1 Dia Internacional da Família 
3.2 Dia Mundial do Meio Ambiente 
3.3 Festa junina 

❖ Reconhecer, nomear e 

localizar as partes do corpo 
(língua, cabelo, unha, umbigo, 
cotovelo, etc.); 

❖ Explorar diversas 

possibilidades de gestos e 
ritmos e movimentos corporais 
para promover o conhecimento 
das partes do corpo e suas 
funções. 

❖ Participar de atividades de 

brincadeiras, projetos 
associados as datas 

❖ Promover experiências de 

brincadeiras de rodada, amarelinhas, 
pique esconde, bola, etc., para 

❖ Desenvolver a lateralidade por 

meio de estímulos, movimentação e 
atividades de coordenação; 

❖ Propor atividades lúdicas para 

tralhar as datas comemorativas e 
associá-las tanto quanto possível, as 
lembrancinhas e nos desenhos 
executados pelas crianças; 
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comemorativas, como: dia 
Internacional da Família, dia 
Mundial do Meio Ambiente e 
festa junina 

III - TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS 
Linguagem visual 
1 Cores 
2 Textura e espessura: papelão, 
papéis, chão, madeiras, caixas, 
tecidos, lixas e elementos naturais 
Linguagem musical 
3 Fontes sonoras 

❖ Experimentar as diversas 

possibilidades de representação 
das cores utilizando o próprio 
corpo e instrumentos como 
brochas, lápis, giz de cera e 
massa de modelar, a fim de 
promover a sensibilização e a 
percepção; 

❖ Experimentar e manusear 

materiais de diferentes 
espessuras e texturas para que 
percebam suas características e 
estimulem o desenvolvimento da 
coordenação motora; 

❖ Explorar possibilidades vocais 

a fim de que perceba e produza 
diferentes sons; 

❖ Promover oficinas de pinturas com 

cores variadas, e pinturas com 
elementos não convencionais, como: 
pintura com anilina, borra de café, 
terra, papel crepom, etc.; 

❖ Incentivar o trabalho com pintura 

(diversos materiais) e em diferentes 
suportes; 

❖ Promover experiências com 

manipulação e exploração de 
materiais, como lixas, buchas, 
tecidos, papéis variados, tintas, etc.) 

❖ Proporcionar momento de escuta 

de diferentes tipos de sons; 

IV – ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
1 Coordenação viso motora: 
Pontilhados, traçados, linhas, etc. 
2 Linguagem Oral 
2.1 Ampliação do vocabulário 
2.2 Organização do pensamento 
3 Linguagem escrita 
3.1 Encontros vocálicos 
3.1.1 Identificação 
3.1.2 Formação de palavras 
3.2 Consoantes: {P, M, V, D, N} 
3.2.1 Identificação e escrita 
maiúscula, minúscula, cursiva 
4 Percepção visual 
4.1 Relações e afinidades: cores e 
formas 

❖ Desenvolver a coordenação 

motora por meio de traçados de 
linhas, pontilhados, etc. 

❖ Ampliar seu vocabulário e 

compreender o significado de 
novas palavras, tornando sua 
comunicação mais objetiva e 
estruturada. 

❖ Reconhecer a função social 

da escrita, por meio do contato 
com gêneros e portadores 
textuais. 

❖ Explorar diferentes textos ou 

imagens para o desenvolvimento 
do raciocínio e da fala; 

❖ Juntar duas ou mais vogais 

para formar palavras, 

❖ Identificar as consoantes 

estudadas em palavras soltas, 
frases e textos; 

❖ Ler e grafar usando letras 

cursivas e de imprensa as 
consoantes P, M, V, D e N. 

❖ Organizar diferentes tipos textos 

informativos, instrucionais e 
narrativos para familiarização com a 
escrita e ampliação do vocabulário; 

❖ Estimular a leitura e a escrita das 

crianças com atividades que 
envolvem estudo de palavras, 
formação de frases, e interpretação 
oral e escrita de textos; 

❖ Promover atividade lúdicas com 

auxilio de brincadeiras de rodas, 
jogos educativos, bingo de palavras 
ou letras, para a familiarização da 
criança com a escrita; 

❖ Promover situações que envolvam 

a necessidade de a criança explicar e 
argumentar suas ideias e ponto de 
vista para desenvolver sua habilidade 
comunicativa; 

V – ESPAÇOS, TEMPOS, 
QUANTIDADES, 
1 Espaço e forma 
1.1 Localização espacial 
1.2 Limites 
1.3 Pontos de referências 
1.4 Deslocamentos 
2 Números 

❖ Explorar o espaço por meio 

da percepção e da maior 
coordenação de movimentos, a 
fim de descobrir profundidade e 
analisar objetos, formas e 
dimensões. 

❖ Conhecer os números e 

desenvolver a contagem de um 

❖ Proporcionar diversas experiências 

de brincadeiras com música, jogos, 
bingos com ênfase nos 
conhecimentos matemáticos 
propostos. 

❖ Utilizar instrumentos não 

convencionais (como xícara, colher, 
sacos de areia) para trabalhar 
medidas de massa e capacidade 
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2.1 Identificação dos números de 0 
a 10 
2.2 Contagens 
3 Grandezas e Medidas 
3.1 Massa: leve e pesado 
3.2 Capacidade: cheio e vazio 

a dez, para posteriormente 
discriminar os numerais; 

❖ Comparar elementos de seu 

meio, para relações entre leve e 
pesado ou cheio e vazio, 
reconhecendo a aplicabilidade 
desse vocabulário em seu dia a 
dia. 

❖ Dispor de recursos audiovisuais: 

CD, TV, vídeo DVD, músicas, 
histórias, cartazes, fichas; para 
trabalhar as linguagens matemáticas 
propostas. 

3º BIMESTRE 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

❖ (EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, 

necessidades e maneiras de pensar e agir. (Eu, o outro e o nós) 

❖ (EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 

conquistas e limitações. (Eu, o outro e o nós) 

❖ (EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como 

dança, teatro e música. (Corpo, gestos e movimentos) 

❖ (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e 

necessidades em situações diversas. (Corpo, gestos e movimentos) 

❖ (EI03TS03) Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e timbre), utilizando-as em suas 

produções sonoras e ao ouvir músicas e sons. (Traços, sons, cores e formas) 

❖ (EI03EF05) Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor como escriba. 

(Escuta, fala, pensamento e imaginação) 

❖ (EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações com função 

social significativa. (Escuta, fala, pensamento e imaginação) 

❖ (EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças. (Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações) 

❖ (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em 

uma sequência. (Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações) 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS HABILIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

METODOLOGIA 

I - EU, O OUTRO E O NÓS 
1 Relação com os Companheiros 
1.1 Necessidades 
2 Autoconhecimento e cuidados de 
si mesmo 
2.1 Alimentos 
2.2 Higiene 
2.3 Saúde, vestuário e lazer 
3 Relação com a natureza 
3.1 Seres vivos 
3.2 Ciclo da vida 
3.3 Animais 

❖ Descobrir e conhecer 

progressivamente seu próprio 
corpo, suas necessidades, 
desenvolvendo e valorizando 
hábitos de cuidado com a 
alimentação, saúde, bem-estar e 
lazer; 

❖ Observar e explorar o 

ambiente local, interagindo com 
os animais e as plantas, 
percebendo-se cada vez mais 
como integrante do meio 
ambiente; 

❖ Identificar os tipos de animais 

e ´plantas presentes na 
comunidade ao qual está 
inserido; 

❖ valorizar atitudes que 

contribua para a conservação do 
meio ambiente; 

❖ Colagem de foto de frutas, 

diferentes tipos de alimentos, locais, 
animais e plantas nativas da 
comunidade local; 

❖ Roda de conversa contando suas 

preferências de alimentos, vestuários 
e lazer; 

❖ Rodas de conversas ou 

apresentação de vídeos sobre 
alimentação saudável e sobre a 
higiene dos alimentos; 

❖ Incentivar, estimular hábitos de 

higiene das mãos, escovação dos 
dentes e outros tipos de higiene 
corporal; 

❖ Elaborar projetos para trabalhar as 

temáticas sugeridas; 
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II - CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS 
Experiência de brincadeiras 
1 Postura e equilibro 
1.1 Equilíbrio estático: sentado, em 
pé, deitado, ajoelhado, etc. 
1.2 Equilíbrio dinâmico: rastejar, 
levantar, agachar, etc. 
2 Orientação Espacial: 
reconhecimento do espaço em ação 
3 Datas comemorativas: dia 
nacional da saúde, dia dos pais, 
folclore, dia da arvore, 7 de 
setembro e dia nacional do trânsito 

❖ Experimentar em experiencias 

de brincadeiras diferentes tipos 
posturas corporais que 
desenvolvam o equilíbrio 
estático e dinâmico a fim de 
contribuir para a formação física 
e motora; 

❖ Movimentar-se com destreza 

progressiva nos espaços 
percorridos; 

❖ fazer uso de diferentes tipos 

de brincadeiras, movimentos e 
ritmos para apropriar-se de 
conhecimentos alusivos ao seu 
corpo, meio ambiente e datas 
comemorativas. 

❖ Promover experiências de 

brincadeiras de rodada e jogos 
educativos para trabalhar diferentes 
qualidades e dinâmicas do 
movimento, como força, velocidade, 
resistência e flexibilidade, para 
ampliar gradualmente o 
conhecimento e controle sobre o 
corpo e o movimento. 

❖ Promover atividades físicas como 

dançar, jogar bola, rodar bambolê e 
pular corda. 

❖ Elaborar projetos para trabalhar as 

datas comemorativas 

III - TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS 
Linguagem musical/ visual 
1 Formas 
1.1 ponto 
1.2 linhas 
1.3 planos 
Linguagem Musical 
2 Elementos musicais 
3.1 Timbre 
3.2 Duração 
3.3 Intensidade 

Manipular diferentes tipos de 
formas e texturas como: objetos 
redondos, quadrados, circulares, 
liso, ásperos e outros; 

❖ Identificar diferentes tipos de 

formas geométricas como: 
ponto, linha e plano; 

❖ Explorar e identificar 

elementos da música para se 
expressar, interagir com os 
outros e ampliar seu 
conhecimento do mundo; 

❖ Identificar o timbre, duração e 

a intensidade de diferentes tipos 
de sons contidos no ambiente e 
na natureza. 

❖ Atividades envolvendo pinturas, 

recortes, montagens e colagens; 

❖ Promover momentos de interação 

e brincadeiras com diferentes tipos 
de materiais de variável tipos de 
formas geométricas; 

❖ Proporcionar momento de escuta 

de diferentes tipos de sons; 

❖ Trabalhar diferentes tipos de 

músicas: infantil, folclórica, bandinhas 
rítmicas, etc. 

IV – ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
1 Coordenação viso motora: 
Pontilhados, traçados, linhas, etc. 
2 Linguagem Oral 
2.1 Vocabulário 
2.2 Leitura verbal e não verbal 
3 Linguagem escrita 
3.1 Formação de palavras 
3.1.2 Consoantes: {R, S, T, B, L, C, 
G} 
3.1.3 Identificação e escrita 
maiúscula, minúscula, 
3.2 Composição de palavras 
3.3 Relações e afinidades: 
Interpretação de imagens 

❖ Desenvolver a capacidade de 

comunicação verbal; 

❖ Ampliar o vocabulário através 

da interação com os colegas em 
rodas de conversas, 
brincadeiras, leituras e cantigas 
de rodas; 

❖ Narrar suas vivências; 

❖ Ouvir, com interesse, a leitura 

de história e poesias. 

❖ Familiarizar-se, aos poucos, 

com a escrita, por meio do 
contato com diversos tipos de 
texto (livro, histórias em 
quadrinha). 

❖ Reconhecer o traçado correto 

consoantes R, S, T, B, L, C e G; 

❖ Localizar as consoantes em 

textos, rótulos, receitas, poemas, 
etc. 

❖ Propor exercícios de ligar, cobrir 

tracejados, fazer colagens, recortes e 
pintura; 

❖ Criar textos e rimas na oralidade; 

❖ Trabalhar com a capacidade de 

observação e representação 
despertando o interesse pela leitura e 
a escrita das consoantes e palavras 

❖ Promover jogos didáticos ou 

bingos das consoantes, bingo de 
palavras; 

❖ Organizar na sala de atividades 

cantinhos de leituras, com diversos 
tipos textos (livros, jornais, receitas, 
rótulos, poemas, etc.) para a 
familiarização da criança com a 
escrita; 

❖ Promover rodas de conversas, 

contos e recontos de histórias para 
ampliação do vocabulário e 
organização das ideias. 
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V – ESPAÇOS, TEMPOS, 
QUANTIDADES, ... 
1 Formas Geométricas 
1.1 Sólidos 
1.2 Figuras planas 
2 Números 
2.1 Classificação 
2.2 Seriação 
2.3 Sequenciação 
2.4 Representação de quantidades 
associados a números 
3 Grandezas e medidas 
3.1 Comprimento 
3.2 Temperatura 

❖ Identificar diferenças e 

semelhanças entre sólidos 
geométricos e figuras planas; 

❖ Desenvolver noções de 

grandeza (comprimento e 
temperatura), de classificação, 
de sequência e de quantidade; 

❖ Participar de brincadeiras e 

jogos onde se faz uso da 
contagem 

❖ Classificar elementos 

conforme diferentes critérios, 
como cor, forma, tamanho e 
quantidades. 

❖ Reconhecer os numerais e 

associá-los as quantidades. 

❖ Proporcionar diversas experiências 

de brincadeiras com música, jogos, 
bingos com ênfase nos 
conhecimentos matemáticos 
propostos. 

❖ Trabalhar a idade das crianças; 

❖ Contagem das letras dos nomes 

das crianças; 

❖ Desenhar frutas conforme 

quantidade pedida; 

❖ Representar quantidades por 

números; 

❖ Representar as preferências de 

alimentos das crianças em forma de 
gráficos; 

❖ Promover bingo de números, 

domino das frutas, trilha da 
alimentação saudável 

4º BIMESTRE 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

❖ (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 

❖ (EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. (Eu, o outro e o nós) 

❖ (EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, 

tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.". (Corpo, gestos e movimentos) 

❖ (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e 

necessidades em situações diversas. (Corpo, gestos e movimentos) 

❖ (EI03TS01) Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de 

faz de conta, encenações, criações musicais, festas. (Traços, sons, cores e formas) 

❖ (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando 

produções bidimensionais e tridimensionais. (Traços, sons, cores e formas). 

❖ (EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a 

estratégias de observação gráfica e/ou de leitura. (Escuta, fala, pensamento e imaginação) 

❖ (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por 

meio de escrita espontânea. (Escuta, fala, pensamento e imaginação) 

❖ (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em 

uma sequência. (Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações) 

❖ (EI03ET08) Expressar medidas (peso, altura etc.), construindo gráficos básicos. (Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS HABILIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

METODOLOGIA 

I - EU, O OUTRO E O NÓS 
1 Relação de companheirismo 
1.1 Sentimentos 
1.2 Opiniões 
2 Autoconhecimento e cuidados de 
si mesmo 
2.1 Hábitos 
2.2 Costumes 
3 Relação com a natureza 

❖ Expressar suas opiniões e 

sentimentos em situações de 
brincadeiras ou rodas de 
conversas; 

❖ Conhecer hábitos de cuidados 

do corpo e costumes de sua 
comunidade para desenvolver a 
sua identidade pessoal; 

❖ As atividades de formação de 

hábitos com as crianças, devem 
acontecer no período, do almoço, do 
lanche, do sono, etc.; 

❖ Atividades sequenciais 

problematizadoras para expressar 
sentimentos e opiniões; 
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3.1 Preservação do meio ambiente 
3.2 Os animais em extinção 

❖ Desenvolver o senso estético 

e crítico, sobre o conhecimento 
de si, sobre o outro e sobre a 
natureza, tornando-se, 
progressivamente, conscientes 
da realidade que as cerca. 
capazes de cuidar e preservar 
todo o ecossistema. 

❖ Pesquisas de campo e 

bibliográficas sobre o meio ambiente 
e os animais em extinção 

❖ Promover exposições, 

documentários, pesquisas sobre a 
localização dos animais em extinção 
nas regiões do Brasil; 

❖ Promover momentos de 

brincadeira de rodas que abordem a 
temática ambiental. 

II - CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS 
Experiência de brincadeiras 
1 Orientação Temporal 
1.1 Duração dos movimentos 
1.2 Sucessão dos acontecimentos, 
1.3 Pausa, 
1.4 Velocidade 
1.5 Estruturas rítmicas. 
2 Datas comemorativas: Dia dos 
animais, Dia da bandeira e Festa 
natalina. 

❖ Observar os diferentes 

aspectos temporais a fim de 
favorecer a realização dos 
movimentos no que diz respeito 
à duração, sucessão dos 
acontecimentos, pausa, 
velocidade e estruturas rítmicas. 

❖ Vivenciar experiencias que 

possibilite a leitura de histórias, 
a brincadeira, a expressão 
plástica, a música e o 
movimento para apropriar-se de 
conhecimentos referentes ao 
próprio corpo, datas 
comemorativas, hábitos e 
costume de sua comunidade. 

❖ Promover diversas experiências de 

brincadeiras e com danças que 
favoreçam a realização de 
movimentos corporais, como: 
brincadeiras de roda, estátua, danças 
das cadeiras, o mestre mandou, etc. 

❖ Selecionar jogos pedagógico que 

desenvolva a expressão corporal das 
crianças e a consciência sobre os 
movimentos do próprio corpo e a 
importância da preservação dos 
animais 

❖ Elaborar projetos para trabalhar as 

datas comemorativas 

III - TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS 
Linguagem visual 
1 Imagens 
2 Composição 
2.1 Bidimensionais 
2.2 Tridimensionais 
Linguagem Musical 
3 Instrumentos musicais 
Linguagem gestual 
4 Expressividade 

❖ Apreciar diversas obras de 

arte, afim de que se construam 
as primeiras relações entre as 
mesmas 

❖ Expressar-se livremente por 

meio de desenho, pintura, 
colagem, dobradura e escultura, 
criando produções 
bidimensionais e tridimensionais. 

❖ Conhecer e nomear diversos 

tipos instrumentos musicais e os 
sons produzidos por eles; 

❖ Desenvolver as habilidades 

expressivas como: expressões 
faciais e jogos teatrais 

❖ Criar momentos de análise de 

obras de artes, fotos, imagens e 
registros de transformações ocorridas 
ao longo do tempo; 

❖ Disponibilizar diversos tipos de 

experiencias com pinturas, imagens, 
recorte e colagens, com o intuito de 
desenvolver as habilidades 
expressivas das crianças; 

❖ Estimular o hábito de reaproveitar 

materiais promovendo oficinas para 
construção de instrumentos musicais 
a partir de materiais reciclados; 

IV – ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
1 Coordenação viso motora: 
Pontilhados, traçados, linhas, etc. 
2 Linguagem Oral 
2.1 Dramatização 
2.2 Atenção auditiva 
3 Linguagem escrita 
3.1 Formação de palavras 
3.1.2 Consoantes: {J, F, Z, X, H, Q, 
K, W, Y} 

❖ Participar de experiencias 

dramatização de situações do 
cotidiano como: textos literários, 
advinhas, informativos, trava 
línguas, cantigas, quadrinhas, 
músicas, notícias e poemas; 

❖ Construir postura atenta para 

a escuta em ocasiões variadas, 
como de leitura e contação de 
história; 

❖ Disponibilizar diversas atividades 

com traçados de linhas, figura-
sombra, pintura, recorte e colagem, 
formação de palavras, Coordenação 
viso motora traçados de 
letras(cursivas), vogais, consoantes. 

❖ Promover experiencias com jogos 

ou brincadeiras que faça uso das 
vogais e consoantes; 

❖ Promover oficinas de produção de 

textos, contação de histórias, etc. 
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3.1.3 Identificação e escrita 
maiúscula, minúscula, 
3.2 Composição de palavras 
Relações e afinidades: Alfabeto 

❖ Familiarizar-se com a escrita 

através textos, imagens, 
brincadeiras, etc. 

❖ Identificar e articular bem as 

vogais e consoantes e construir 
pequenas frases. 

❖ Formas palavras, frases ou 

pequenos textos argumentativos 
que expressem opiniões e ponto 
de vista; 

❖ Expor na sala de atividades as 

vogais, as consoantes, os encontros 
vocálicos, as famílias silábicas e o 
alfabeto, para que as crianças 
possam desenvolver uma relação de 
afinidades com essas escritas. 

V – ESPAÇOS, TEMPOS, 
QUANTIDADES, ... 
1 Números 
1.1 Noções de adição e subtração 
1.2 Agrupamento 
2 Grandezas e medidas 
2.1 Tempo 
2.2 Sequencia temporal 
2.3 Uso do calendário 
3 tratamentos da informação 
3.1 Gráficos e tabelas 

❖ Resolver problemas que 

envolvam as ideias de adição e 
subtração com base em 
materiais concretos, ilustrações, 
jogos e brincadeiras para 
reconhecimentos dessas ações 
em seu cotidiano; 

❖ Fazer agrupamentos 

utilizando como critérios a 
quantidade a fim de estabelecer 
aproximações com diferentes 
possibilidades de contagem. 

❖ Elaborar gráficos e tabelas 

com orientações do professor. 

❖ Utilizar diferentes estratégias para 

juntar, repartir e tirar quantidades, e a 
avançar ou retroceder em uma série 
numérica. 

❖ Promoção de brincadeiras para 

trabalhar noções de medidas e 
grandezas e noções temporais 

❖ Promover momentos de 

socialização e coleta de informações 
junto os pais ou responsáveis a 
respeito dos animais extintos ou em 
risco de extinção da fauna local e 
fazer um gráfico para representá-los 
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PLANOS DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 

GESTÃO PEDAGÓGICA 

Objetivo Metas Ações Avaliação Responsável Cronograma 

Promover uma educação 

de qualidade que vise à 

construção da identidade 

da comunidade escolar, 

oferecendo uma 

educação igualitária, 

democrática, libertadora, 

visando à construção do 

homem crítico, ativo, 

participante, capaz de 

construir e transformar 

sua própria história, no 

exercício consciente da 

sua cidadania. 

Como entidade 

educacional, nossa 

missão é criar 

possibilidades para 

que os educadores 

tenham condições de 

construir 

conhecimentos de 

maneira crítica, 

respeitando-os como 

sujeitos bio- pisco - 

sócio-histórico-

cultural. Garantir o 

acesso e a 

permanência da 

criança na escola, 

oferecendo uma 

educação de 

qualidade. 

Promover momentos 

de planejamento 

durante o ano para 

obter maior 

entrosamento e 

comprometimento 

com o ensino. 

Promover encontros 

com diversos 

professores que se 

disponibilizem a 

ministrar palestras 

para as crianças e 

funcionários. 

Promover a 

integração da criança 

no ambiente escolar, 

de forma agradável e 

significativa. 

Realizar a 

autoavaliação de 

forma participativa, 

utilizando como 

instrumento, os 

Indicadores da 

Qualidade na 

Educação infantil, 

considerando os 

pontos de vista da 

direção, das 

professoras, das 

famílias e das 

entidades locais 

interessadas. 

Direção              

e Gestão 

Pedagógica. 

Anualmente. 
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RESULTADOS EDUCACIONAIS 

GESTÃO DE PARTICIPATIVA 

Objetivos Metas Ações Avaliações Responsáveis Cronograma 

Tomar decisões visando 

um consenso para uma 

organização. 

Envolver toda a 

família e 

equipe. 

Reunião com a 

família e equipe. 

Realizar 

questionário e 

debate avaliativo. 

Direção e 

Coordenação 

Pedagógica. 

Anual. 

 

 

 

 

Objetivos Metas Ações Avaliações Responsáveis Cronograma 

Apresentar aos pais o 

Conhecimento da 

BNCC e seus campos 

de experiência. 

Conhecer a 

historicidade e 

objetivos da 

Instituição. 

Promover 

encontros com a 

família. 

Participação dos pais. Direção. Semestral. 

Levar ao conhecimento 

dos Pais as 

Aprendizagens na 

Educação Infantil. 

Garantir o 

desenvolvimento

. 

Reunião e 

entrevistas com 

os Pais. 

É feita por 

participação dos pais 

e relatório individual. 

Professores e 

Coordenadora 

Pedagógica. 

Semestral. 

Promover culminâncias 

de projetos. 
Envolver os pais. 

Motivacionais e 

disciplinar. 

Realizar debate e 

troca de experiências 

e momentos de 

aprendizagem. 

Direção e 

Coordenadora 

Pedagógica. 

Semestral e quando se 

fizer necessário. 
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GESTÃO DE PESSOAS 

Objetivos Metas Ações Avaliações Responsáveis Cronograma 

Questões individuais 

das crianças, nas 

dificuldades de 

aprendizagens, conflitos 

internos envolvendo a 

família, incluindo a falta 

de afeto para a criança, 

a violência, 

conturbações 

socioeconômicas, crise 

de valores, influência da 

mídia, etc.; 

Trabalhar 

aspecto 

psicossocial, 

emocional; 

comportamental

, aprendizagem, 

e outros casos 

de acordo com 

a necessidade. 

Intervenção. Atendimento 

individual; 

observação em sala 

e estudo de caso. 

Diretor e 

coordenador 

pedagógico. 

Atendimento às 

crianças e/ou sempre 

que necessário; 

Orientar os pais das 

crianças indisciplinados 

acerca de pontos 

importantes na hora de 

educar e dar limites aos 

filhos. 

Fornecer aos 

pais 

informações 

para trabalhar 

em casa sobre 

limites na 

família; 

convivência em 

sociedade, 

incentivando-os 

Intervenção. Realizar 

intervenção. 

Diretor e 

coordenador 

pedagógico. 

Atendimento às 

crianças e/ou sempre 

que necessário; 
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a adotarem tais 

medidas em 

seu cotidiano. 

Planejar, organizar 

atividades para as 

educadoras desenvolver 

em sala de atividades. 

Trabalhar 

estudo de 

casos para 

desenvolver 

intervenção. 

Realização de 

intervenção. 

Atendimento 

individual e 

observação. 

Coordenador 

pedagógico. 

Atividades de 

Planejamento e 

Organização 

(podendo ser mensal, 

semestral ou anual). 

Programar projeto de 

Orientação Profissional. 

Desenvolver 

projeto de 

atendimento; 

Programar; 

Projeto de 

auxílio aos pais 

na educação 

familiar. 

Estabelecer 

parcerias com os 

pais e 

educadoras. 

Privilegiar as ações 

de cunho coletivo 

em detrimento de 

atendimentos 

terapêuticos 

individualizados. 

Coordenação 

pedagógica. 

Projetos específicos 

(podendo ser mensal, 

semestral ou anual). 

Auxiliar no processo 

educacional, de maneira 

ampla, privilegiando o 

desenvolvimento de 

todas as crianças no 

que se refere ao 

Estudo de 

casos. 

Intervenção. Realizar ações para 

desenvolver em 

sala. 

Coordenação 

pedagógica. 

Atendimento a 

professor. 
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aprender a ser, 

aprender a fazer, 

aprender a conviver e 

aprender a aprender, 

atuando principalmente 

no âmbito dos temas 

transversais: ética, 

cidadania, saúde, meio 

ambiente e educação 

sexual.  

Manter a organização 

dos documentos das 

crianças e 

responsáveis; realizar 

matrículas; entrar em 

contato com 

responsáveis das 

crianças com mais de 

05 faltas; dá 

informações ao público. 

Alcançar os 

objetivos 

propostos de 

organização. 

Intervenção. Atendimento ao 

público e 

acompanhamento 

de frequência no 

diário de classe. 

Secretária 

Escolar. 

Durante o ano letivo. 

Ensinar com criatividade 

e imaginação. 

Alcançar os 

objetivos 

propostos. 

Trabalhando por 

meio de 

atividades 

Avaliação 

acontecerá de 

forma contínua, 

Professores. Diariamente. 
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lúdicas, 

apresentação 

teatral, histórias 

contadas, 

musicalidades, 

atividades 

interdisciplinares, 

passeios culturais 

e aproveitando a 

vivência vivida de 

cada criança 

trazida de casa. 

onde será 

observada por meio 

de participação, 

interesse, 

organização, 

compreensão de 

cada criança. 

Auxiliar os professores 

no processo de Cuidar e 

Educar, e durante a 

elaboração e realização 

das atividades, de 

acordo com os projetos 

realizados na 

instituição. 

Trabalhar junto 

o professor 

seus traços de 

vínculos, 

utilizados para 

trabalhar com 

os pais/ 

responsáveis 

de nossas 

crianças, assim 

estando todos 

em equipe para 

Apresentar 

propostas 

pedagógicas, na 

qual possamos 

trabalhar melhor 

o 

desenvolvimento 

da aprendizagem 

de cada criança. 

Dentro da Educação 

Infantil, trabalhamos 

com os 

conhecimentos de 

nossas crianças, 

que trazem da sua 

vivência, e a melhor 

forma de avaliarmos 

nossas crianças é 

observar a 

bagagem que cada 

um possui, e 

Monitoras. Diariamente. 
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melhor 

desenvolvermo

s tais projetos, 

já que a 

Educação 

Infantil é a 

primeira etapa 

da educação no 

processo de 

aprendizado no 

longo de sua 

vida. 

trabalhar desse 

princípio sem 

perdermos o foco, e 

sem negar 

informações, já que 

estão todos na 

época de 

conhecimentos e 

aprendizagem. 

Ficar atento a todas as 

pessoas que entram e 

saem da instituição e 

prestar informações e 

orientações aos 

visitantes sobre os 

setores da instituição 

educacional entre 

outros. 

Zelar pela 

segurança 

individual e 

coletiva de 

todos que se 

encontram na 

instituição. 

Manter 

segurança, 

fechar e guardar 

equipamentos e 

chaves da 

instituição e 

auxiliar nos 

serviços cor 

relatados á sua 

função. 

Observação da 

comunidade em 

geral. 

Porteiro. Diariamente. 
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Seguir orientação da 

nutricionista prepara e 

servir a alimentação 

escolar; estar sempre à 

tenta aos hábitos de 

higiene de todos os que 

trabalham sob sua 

supervisão na cozinha. 

Uma 

alimentação de 

qualidade para 

um bom 

atendimento 

das crianças, 

prezando uma 

alimentação 

saudável. 

Preparar os 

alimentos; 

Organização e 

distribuição de 

alimento; 

Estocagem 

adequada dos 

alimentos. 

São realizadas pela 

nutricionista através 

da observação da 

saída dos 

alimentos, da 

aceitabilidade por 

parte das crianças. 

Cozinheira e 

auxiliar de 

cozinha. 

Durante o ano letivo. 

Manter o ambiente 

limpo e adequado para 

as crianças; 

Realizar 

trabalhos 

relativos à 

limpeza e 

conservação de 

salas, pátios e 

demais 

dependências 

da entidade. 

Realizar 

trabalhos de 

limpeza em 

peças e móveis 

diversos, 

lavagem de pisos 

e parede em 

geral, limpeza de 

tapetes, 

capachos e 

enceramentos de 

pisos etc. 

 São realizadas 

pelas auxiliares de 

serviços gerais que 

higienizam primeiro 

o pátio para receber 

as crianças e no 

decorrer do dia 

realizam a limpeza 

em todo o CEPI. 

Serviços gerais. Durante o ano letivo. 
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GESTÃO DE FINANCEIRA 

Objetivos Metas Ações Avaliações Responsáveis Cronograma 

Administrar os 

recursos financeiros 

oriundos dos 

convênios firmados da 

SEEDF. 

Pagar todas as 

despesas das 

metas 

estabelecidas no 

termo aditivo. 

Elaboração de 

prestação de contas 

de acordo com a 

legislação 

específica. 

Trimestralmente para 

dar base na 

elaboração para 

exercício posterior. 

Coordenador 

Administrativo. 

Trimestral. 

 

GESTÃO DE ADMINISTRATIVA 

Objetivos Metas Ações Avaliações Responsáveis Cronograma 

Organizar a equipe para 

trabalhar de forma 

coerente. 

Envolver toda a 

equipe. 

Garantir 

comprometimento e 

responsabilidade. 

Realizar um ambiente 

agradável. 

Diretora. Semanal, Mensal e 

Anual. 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PP 

A proposta inicial é que a avaliação do programa de educação infantil 

ocorra de forma contínua, com análise semestral e anual das ações 

desenvolvidas no CEPI Arara Canindé. Definido como instrumento para análise 

e avaliação do programa o registro em fichas com dados quantitativos e 

qualitativos do desenvolvimento da criança, tomando por referencial os objetivos 

estabelecidos para cada etapa do plano de trabalho a ser elaborado e implantado 

pelos professores, após ser discutido e aprovado em equipe. Esta avaliação não 

tem por objetivo estabelecer critérios para o acesso ao ensino fundamental, mas 

o aprimoramento contínuo da PP para o aprimoramento do atendimento 

educacional visando à promoção do desenvolvimento integral das crianças. 

OBJETIVOS  

➢ Desenvolver funções formadora, articuladora e transformadora do papel 

dos educadores no ambiente escolar;  

➢ Criar ações que viabilizem a formação do grupo para qualificação 

continuada desses sujeitos; 

➢ Favorecer a construção de um ambiente democrático e participativo, onde 

se incentive a produção do conhecimento por parte da comunidade escolar, 

promovendo mudanças atitudinais, procedimentais e conceituais nos indivíduos;  

➢ Assumir atendimentos diários a pais, funcionários, professores, além da 

responsabilidade de incentivo a promoção da proposta pedagógica, necessidade 

de manter a própria formação, independente da instituição e de cursos 

específicos; 

➢ Promover significativas mudanças, trabalhar com formação e informação 

dos docentes. O espaço escolar é dinâmico e a reflexão é fundamental a 

superação de obstáculos, socialização de experiências e fortalecimento das 

relações interpessoais. Propiciar o trabalho em conjunto por área, para analisar, 

discutir, estudar e aperfeiçoar as questões pertinentes ao processo ensino- 

aprendizagem;  

➢ Incentivar e prever condições para dar continuidade aos projetos;  

➢ Auxiliar e incentivar no uso dos materiais pedagógico e colocar todo o 

acervo a disposição para o trabalho pedagógico dos professores;  
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➢ Auxiliar e orientar os professores nos processos de recuperação 

(Individual - Paralela – Contínua) e nas reposições de atividades, quando 

necessário.  

AÇÕES  

São feitas as reuniões para elaboração das atividades que nortearão a Semana 

Pedagógica encontros para a elaboração do plano de ação com as ações 

seguintes: 

➢ Participação ativa na Semana Pedagógica;  

➢ Elaboração do planejamento semanal;  

➢ Elaboração do planejamento anual;  

➢ Elaboração do regimento escolar;  

➢ Implementação da rotina pedagógica;  

➢ Participação nas reuniões de pais e mestres;  

➢ Orientação e acompanhamento sobre o preenchimento dos diários de 

classe e relatórios;  

➢ Orientação aos professores em conjunto ou individual;  

➢ Acompanhar o desempenho acadêmico das crianças, orientando os 

docentes para a criação de atividades diferenciadas e direcionadas aos que 

tiverem desempenho insuficiente;  

➢ Implementação de Projetos a serem trabalhados na escola;  

➢ Acompanhamento e avaliação dos projetos;  

➢ Incentivar e prover condições para viabilização de projetos de leitura, 

envolvendo contos infantis;  

➢ Realizar visitas nas salas de atividades para acompanhar a dinâmica 

pedagógica e a interação professor-criança, procurando ajudá-los nas 

dificuldades, caso necessitem; 

➢ Realização de formação continuada em serviço com os profissionais da 

educação;  

➢ Acompanhamento da execução da rotina pedagógica diária;  

➢ Realizar estudos, reuniões e formações nos dias letivos temáticos. 
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AVALIAÇÕES  

A avaliação realizada é sustentada na necessidade de sistematizar todas as 

etapas do processo pedagógico, através de instrumentos, utilizados pela direção 

da escola para acompanhar, observar, intervir e avaliar o trabalho realizado. Para 

a realização da avaliação é feita primeiramente com o acompanhamento e 

supervisão efetiva do diretor da escola. Há relatórios dos pontos positivos e 

negativos da ação do coordenador que é encaminhado no final do ano para a 

Secretaria da educação. Todo este processo decorre durante o ano letivo, por 

meio de um diálogo aberto com relatos que as famílias passam para o diretor, 

relatórios, atividades planejadas, reuniões com os educadores, mediante a 

observação da mudança no desenvolvimento de ensino e aprendizagem.  

Responsáveis: Coordenadora Pedagógica.  

Cronograma: Anual. 

 
PROJETOS ESPECÍFICOS  

INDIVIDUAIS OU INTERDISCIPLINARES DA ESCOLA 
 
 

O CEPI pretende trabalhar o desenvolvimento da criança de forma a: 

• Compreender o conceito de justiça, sensibilizando-o para a construção 

de uma sociedade justa; 

• Adotar atitudes de respeito, solidariedade, cooperação; 

• Valorizar o diálogo como forma de esclarecer conflitos e tomar decisões; 

• Construir uma imagem positiva de si, para que seja capaz de fazer 

escolhas, assumir posições próprias. Enfim, ser um cidadão atuante e 

participativo. Para isto, desenvolverá atividades tais como, gincanas, 

dança, teatro, festival de arte, coral, de forma a proporcionar 

oportunidade e o espírito de cooperação, para estreitar as relações de 

amizade, ajustamento de emoções, adaptação entre criança/educador, 

criança/criança educador/educador, funcionários/comunidade; 

• Trabalhar a autoestima na sala de atividades; 

• Trabalhar a inclusão de forma que todos respeitem as diferenças e 
limitações de cada indivíduo.
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 PROJETO 
PLANEJAMENTOS 

AÇÕES 

 
JUSTIFICATIVA 

 
OBJETIVO 

 

Fevereiro 

❖ Eu me conheço? 
❖ Reunião de Pais 
❖ Dia do livro Didático 

Adaptação (Brincadeiras, 
teatro, musicalização); 

❖ Atividades sobre o 
carnaval e baile; 

❖ Carnaval (feriado);  
❖ Conteúdos programáticos 

Tradicional na cultura brasileira, os 

blocos, desfiles de escolas de samba, as 

fantasias, as marchinhas, as cores e a 

alegria do carnaval dizem muito sobre a 

nação e seu povo. Esse projeto será 

realizado durante uma semana de uma 

festa e alegria. 

- Promover a compreensão da criança 
sobre a origem do carnaval no Brasil e no 
mundo, além de sua importância na 
cultura popular brasileira, por meio da 
apresentação de seus símbolos. 

 

Março 

 

 

❖ Início do projeto estante 
magica (Maternal 2 e 1º 
Período) 

❖ Dia internacional da 
mulher  

❖ Semana Distrital de 
Conscientização e 
Promoção da Educação 
Inclusiva às crianças com 
Necessidades 
Educacionais Especiais; 
Projeto Música (Com um 
tema legal, com duração 
de 5 meses feito pelas 
Professoras 

❖ Planejamento 
Pedagógico / Dia Letivo 

O “Projeto Música no arara canindé” 

surgiu da necessidade de oferecer às 

nossas crianças uma atividade que vá 

além do currículo e do âmbito da Escola, 

pois é certo que a Música, a Dança e as 

demais artes fazem parte do dia-a-dia dos 

nossas crianças, independentemente de 

sua classe socioeconômica.                                           

Não se pode pensar na Educação com a 

simples visão reducionista de ensinar a 

ler, escrever e tão somente com o 

vislumbre da formação profissional. 

- Promover a educação infantil como 

espaço de educação integral da 

comunidade onde faz parte, em prol do 

desenvolvimento da sensibilidade e 

criatividade humana por meio do contato 

com a linguagem artístico-musical, 

visando a formação do cidadão, capaz de 

contribuir ativamente com as mudanças 

socioculturais necessárias para a 

construção de uma sociedade mais ética 

e digna. 
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Temático: Professores 
que montam. 

❖ Semana da 
Conscientização do Uso 
Sustentável da Água; 

❖ Conteúdos programáticos 
❖ Projeto sítio do pica pau 

amarelo (maternal 1) 
❖ Início do projeto “doce 

começo" Berçário 1 e 2 
❖ Dia do Circo 

 

 

Abril 

❖ Dia internacional do livro 
infantil trabalhar um 
poema que será lido no 
pátio 

❖ Conteúdos programáticos 
❖ Dia de Formação (Dia 

não letivo) 
❖ Trabalhar sobre a páscoa  
❖ Feriado Pascoa 
❖ Trabalhar sobre o dia do 

Índio  
❖ Trabalhar o aniversário de 

Brasília 
❖ Feriado aniversário de 

Brasília 

A leitura, entre tantas coisas, possibilita a 

interação com o meio ambiente, 

facilitando muito o processo de 

compreensão do mundo que nos cerca. 

Sendo assim, é interessante inserir os 

livros na vida das crianças desde os 

primeiros anos de vida. Nesse sentido, a 

escola cumpre um papel fundamental, 

pois, é nela que as crianças passam boa 

parte da infância. Além disso, o hábito de 

ler é crucial no desenvolvimento da 

Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

• Despertar o interesse pela leitura, 
fortalecendo o hábito nos 
estudantes e formando leitores no 
ambiente escolar; 

• Desenvolver habilidades de 
pesquisa oral e escrita; 

• Instigar a curiosidade das crianças; 

• Identificar as partes de um livro 
(título, capa, contracapa, índice, 
capítulos, etc.); 

• Diferenciar os tipos de texto; 

• Conhecer autores e suas obras; 

• Enriquecer o vocabulário; 

• Resgatar o repertório de histórias e 
contos tradicionais e regionais; 

• Estimular a imaginação e a 
criatividade; 

• Desenvolver a linguagem oral e 
escrita. 
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Maio 

❖ Dia do trabalhador 
(feriado);  

❖ Semana da Educação 
Para a Vida; 

❖ Dia da cozinheira; 
❖ Início do projeto meio 

ambiente: lugar de bicho 
é na natureza (Maternal 2 
e 1º Período) 

❖ Dia do 
Profissional da Limpeza. 

❖ Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e 
Adolescentes 

❖ Planejamento Pedagógico 
/ Dia Letivo Temático: 
Professores que montam. 

❖ Projeto Safári dos Sonhos 
(Berçário 2 e maternal 1 e 
2) 

O projeto lugar de bicho irá realizar um 
estudo sobre os animais, assunto que é 
abordado no currículo da educação infantil. 
O projeto visa estabelecer classificações 
em relação com os interesses expressados 
pelo grande grupo. 
Além de ser um assunto que desperta 
interesse e curiosidade das crianças, o 
mesmo, será trabalhado através de 
estratégias lúdicas e prazerosas, fazendo 
com que as crianças sejam os 
protagonistas da construção deste projeto. 
Através dos animais, procurarei também 
colaborar para desenvolver um ambiente 
agradável e de bons relacionamentos, 
contribuindo a ampliação das relações 
afetivas das crianças, fazendo com que 
estes se tornem pessoas melhores: mais 
solidárias e que respeitem o próximo e 
suas individualidades. 

• Oportunizar as crianças o contato com 
alguns animais; 
• Oportunizar o estabelecimento de 
algumas diferenças e semelhanças entre 
os animais; 
• Promover o desenvolvimento da 
linguagem, através das interações entre 
as crianças e as educadoras; 
• Oportunizar a participação em atividades 
que envolvam histórias, brincadeiras, 
pinturas e canções que se relacionam 
com o tema proposto; 
• Proporcionar o desenvolvimento de 
sentimentos positivos em relação aos 
animais (respeito, proteção, valorização); 
• Desenvolver a expressão oral e corporal, 
coordenação motora, percepção auditiva 
e visual; 
• Estimular a fantasia, imaginação e a 
afetividade. 
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Junho 

❖ Dia Nacional da 
Educação Ambiental 

❖ Semana do meio 
ambiente – Trabalhar 
reciclagem; 

❖ Feriado Corpus Christi 
❖ Entrega dos relatórios 

para a coordenação  
❖ Conteúdos programáticos 
❖ Dia de Formação (Dia 

não letivo) 
❖ Projeto: regando 

multiculturalismo e 
diversidade (Mat 2) 

❖ Festa Junina 

O Projeto Regando multiculturalismo e 
diversidade propõe uma discussão não só 
com os pequeninos, mas também com 
toda a escola sobre identidade cultural 
destes e as várias culturas existentes em 
nosso país no âmbito individual, social e 
coletivo. 
   O trabalho com Literatura Infantil, nos 
traz possibilidades de explorar várias 
habilidades e competências. Sendo 
assim, com a opção da história Menina 
Bonita do Laço de Fita, pode-se explorar a 
heterogeneidade na e no cepi, como o 
preconceito racial. Com o objetivo de 
formar cidadãos críticos e autônomos que 
participam do processo social, 
conscientes de seus direitos e deveres na 
sociedade com base no respeito mútuo. 
Na construção deste conceito a criança 
gradualmente, permite-se enquanto ser 
social a compreender-se e comunicar-se 
através de múltiplas formas tendo em 
vista a aquisição de seus próprios limites 
corporais. 

• Trabalhar a interação família 
escola; 

• Promover a valorização cultural 
através da leitura e interpretação 
de textos literários refletindo sobre 
este tema diversidade; 

• Trabalhar a autoestima no 
educando, para que este possa 
relacionar-se com os seus 
coleguinhas 

• Desenvolver uma imagem positiva 
de si, atuando de forma cada vez 
mais independente, com confiança 
em suas capacidades e percepção 
de suas limitações; 

• Descobrir e conhecer 
progressivamente seu próprio 
corpo, suas potencialidades e seus 
limites, desenvolvendo e 
valorizando hábitos e cuidado com 
a própria saúde e bem-estar; 

• Estabelece vínculos afetivos e de 
troca com adultos e outras 
crianças, fortalecendo sua 
autoestima e ampliando 
gradativamente suas possibilidades 
de comunicação e interação social; 

• O uso da arte de contar histórias 

para apresentar diversos contos 
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Julho ❖ Conteúdos programáticos 
❖ Recesso escolar; 
❖ Encontro Pedagógico 
❖ Conteúdos programáticos 

O índice de violência e desrespeito no 

relacionamento entre nossas crianças, de 

indisciplina com relação aos professores, 

de desrespeito aos demais funcionários 

da nossa escola e até mesmo aos 

próprios professores e à equipe 

pedagógica; é alarmante que toda essa 

violência implícita ou explícita, torna o 

ambiente escolar um lugar hostil e 

desinteressante para o aprendizado que 

todos nós almejamos. Diante desse 

quadro, entendendo o CEPI como um 

espaço de integração social e 

desenvolvimento pessoal das crianças, 

faz-se necessário criar estratégias com o 

intuito de melhorar esta situação, visando 

proporcionar um ambiente mais atrativo e 

acolhedor, para que eles possam 

repensar suas atitudes, desenvolvendo 

sua afetividade, o seu senso de ética, 

cidadania e justiça, minimizando, aos 

poucos, a agressividade que costumam 

praticar no dia a dia.  

Proporcionar a criança condições para 

que ele se conscientize da necessidade 

de respeito entre todos através do 

reconhecimento, da aplicação dos direitos 

e deveres de cada um, formando valores 

éticos e morais para o exercício da 

cidadania e cumprindo assim, com o 

maior papel da escola: favorecer uma 

aprendizagem realmente significativa na 

formação de seres humanos mais 

conscientes, participativos e responsáveis 

no convívio social. 
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Agosto 

 

 

❖ VII Plenarinha local 
❖ Trabalhar alimentação 

saudável  
❖ Conteúdos programáticos  
❖ Dia do Estudante 

Planejamento Pedagógico 
/ Dia Letivo Temático 

❖ Dia dos pais 
❖ Semana de Incentivo à 

Leitura de livros didáticos  
❖ Dia do patrimônio cultural 
❖ Dia do Patrimônio Cultural 

trabalhar a Fotografia  
❖ Folclore (escolher um 

personagem e fazer uma 
releitura); 

❖ Dia do Coordenador 
Pedagógico; 

❖ Dia Distrital da Educação 
Infantil  

❖ Dia da nutricionista; 

Sendo o folclore uma das características 

fundamentais de nossa identidade 

nacional, através dele as crianças 

desenvolverão senso de origem e 

pertencimento a um grupo societário 

maior, construindo sua identidade ao 

passo que se tornam cidadãos cientes 

dos valores e princípios positivos da 

cultura brasileira. 

· Trabalhar a interação família escola; 
· Promover a valorização cultural através 
da leitura e interpretação de textos 
literários refletindo sobre este tema 
diversidade; 
· Trabalhar a autoestima no educando, 
para que este possa relacionar-se com os 
seus coleguinhas; 
· Desenvolver uma imagem positiva de si, 
atuando de forma cada vez mais 
independente, com confiança em suas 
capacidades e percepção de suas 
limitações; 
· Descobrir e conhecer progressivamente 
seu próprio corpo, suas potencialidades e 
seus limites, desenvolvendo e valorizando 
hábitos e cuidado com a própria saúde e 
bem-estar; 
·Estabelece vínculos afetivos e de troca 
com adultos e outras crianças, 
fortalecendo sua autoestima e ampliando 
gradativamente suas possibilidades de 
comunicação e interação social; 
· O uso da arte de contar histórias para 
apresentar diversos contos.  
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Setembro 

❖ Plenarinha Regional 
❖ Trabalhar dia da pátria; 
❖ Feriado  
❖ Trabalhar o dia da Arvore  
❖ Patrono da Educação – 

Paulo Freire  
❖ Dia Nacional de Luta das 

Pessoas com Deficiência 
❖ Trabalhar a Primavera; 
❖ Dia do Trânsito; 
❖ Dia da Secretária Escolar; 
❖ Dia de Formação (Dia 

não letivo) 

A semana de início da primavera já faz 
parte do calendário de muitas escolas. 
Muito mais do ensinar aos estudantes a 
transição das estações do ano, a data 
pode ser utilizada com o intuito de 
trabalhar uma série de conceitos, 
principalmente aqueles com vertentes 
culturais. 
Por conta de todas as cores que remetem 
à estação, esta é uma excelente época 
para estimular as crianças a observar a 
natureza e como ela vai mudando no 
decorrer do ano, além de reiterar como 
ela é importante para todas as pessoas. 

• Despertar o interesse pela 
preservação do meio ambiente, e 
como cada uma das estações é 
importante para a manutenção dos 
ciclos de vida na natureza; 

• Estimular a percepção tátil; 

• Trabalhar a coordenação motora; 

• Desenvolver a oralidade; 

• Aguçar a curiosidade pelos 
diferentes aromas, texturas, cores 
e formas característicos da 
estação; 

• Promover o interesse por 
manifestações artísticas; 

• Ampliar o vocabulário; 

• Apresentar a importância da flora, 
principalmente no que diz respeito 
a produção de alimentos. 

 

 

 

Outubro 

❖ VII Plenarinha Distrital 
❖ Conteúdos programáticos 
❖ Semana da Criança; 
❖ Feriado dia das crianças 
❖ Feriado dia do professor; 
❖ Semana Nacional do livro  

(Chá Literário) 
 

O Dia das Crianças permite que sejam 

abordados junto dele outras importantes 

temáticas transversalmente, como a 

construção da identidade, a passagem do 

tempo e o envelhecimento (as fases da 

vida), entre outros. Também é um 

momento para promover a 

conscientização quanto aos direitos e 

deveres da criança, prevenindo (ou as 

ajudando a denunciar) eventuais abusos e 

• Trabalhar a linguagem oral e 
escrita; 

• Desenvolver a capacidade 
interpretativa, a criatividade e a 
abstração; 

• Ajudar no desenvolvimento pessoal 
e construção identitária; 

• Identificar e reconhecer as 
principais formas de violência e 
abuso que uma criança pode ser 
vítima e oferecer orientação de 
como proceder nestas situações; 
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violências que possam sofrer ou ter 

sofrido. proporcionando à criança um 

ambiente feliz, acolhedor e amável. 

• Conscientizar quanto a seus 
deveres e direitos; 

• Entender o conceito de infância e 
introduzir ou aprofundar as noções 
de idade (fases do 
desenvolvimento humano), 
envelhecimento e passagem do 
tempo. 

• Desenvolver raciocínio lógico. 
 

 

 

    

Novembro 

❖ Feriado 
❖ Planejamento Pedagógico 

/ Dia Letivo Temático: 
Professores que montam. 

❖ Dia do diretor escolar; 
❖ Entrega dos relatórios  
❖ Feriado Proclamação da 

República; 
❖ Trabalhar a Consciência 

Negra; 
❖ Feriado 

Em meio à diversidade de valores e 
culturas a que estamos inseridos, faz-se 
necessário repensarmos nossas ações 
diante das atitudes de desrespeito com os 
afrodescendentes que forma a maioria da 
população brasileira sendo historicamente 
discriminados e desrespeitados em suas 
raízes e manifestações. 
Assim sendo, percebe-se a necessidade 
de um trabalho constante desde as sérias 
iniciais, proporcionando debates 
constantes, momentos de reflexão e 
valorização da cultura Africana, 
compreendendo sua importância para 
diálogo e convivência harmônica com a 
diversidade. 

• Valorizar a Cultura negra e seus 
afrodescendentes na escola e fora 
dela; 

• Promover a reflexão e resgate da 
identidade negra; 

• Reconhecer alimentos, receitas e 
objetos de origem africana; 

• Construir conhecimentos sobre as 
tradições, crenças e maneiras de 
vestir-se; 

• Produzir e recitar poemas. 
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Dezembro 

❖ Símbolos natalinos; 
❖ Atividades lúdicas; 
❖ Reunião de Pais; 
❖ Confraternização dos 

funcionários 

Sendo está uma das mais importantes 

festividades para os brasileiros, 

pretendemos aqui trabalhar com seu 

significado para que não se torne 

meramente um feriado comercial, usando 

do nascimento de Cristo para trabalhar 

bondade, caridade, solidariedade, o 

diálogo e a paz. 

• Desenvolver a imaginação, a 
capacidade de abstração e 
interpretação; 

• Aumentar o vocabulário e as 
formas de se compreender a 
realidade (óticas); 

• Trabalhar a linguagem oral e 
escrita, e o trabalho em equipe. 

• Desenvolver raciocínio lógico; 

• Desenvolver coordenação motora; 

• Conhecer a simbologia e os 
significados do Natal; 

• Incentivar a prática de bondade e 
solidariedade. 
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APENDICE 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CEPI 
Uma construção coletiva 

 
Senhor pais e/ou responsáveis, O CEPI Arara Canindé iniciará o ano letivo de 
2020 construindo o seu Projeto Pedagógico, fundamentos, metas, objetivos, 
ações e forma de avaliação para juntos. Nesse processo, a sua participação é 
muito importante. Para que o Projeto pedagógico seja construído solicitamos a 
sua resposta às questões abaixo e a devolução a professora e/ou monitora da 
criança. Objetivo do questionário: Conhecer o perfil socioeconômico cultural 
da família da instituição CEPI Arara Canindé. 
 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 
 

I.  Você conhece ou já participou de algum questionário referente ao PP?       
(  ) sim  (  ) não  
II. Quantas pessoas compõem a sua família? (  ) 1 pessoa (  ) 2 pessoas (  ) 3 
pessoas (  ) Acima de 3 pessoas – Total: _____. 
III.. Atualmente está trabalhando? (  ) sim (  ) não  
IV. Quem é o principal responsável pelo sustento da família? ______________  
V. Quantos salário mínimo compõe a renda familiar? (  ) menos de um salário 
mínimo, (  ) 1Sálario mínimo,  (  ) 2 Salário mínimo(  ) 3Sálario mínimo, (  ) acima 
de 4salario  mínimo 
VI. Qual a profissão do responsável pelo sustento da família? _____________ 
VII. Qual é o tipo de residência de sua família? ( ) Própria ( ) Alugada ( ) 
Emprestada  
VIII. Recebe ajuda Programa Social do Governo? (  ) Sim ( ) Não 
IX. Qual é o seu nível de escolaridade? ( ) Ensino Fundamental ( ) Ensino Médio 
( ) Superior Incompleto. ( ) Superior Completo. (  ) Outros __________________ 
X. Qual é o seu estado civil? ( ) Solteiro(a) ( ) Divorciado(a) ( ) Casado(a) ( ) 
União Estável 
XI. Quantas crianças estão estudando em sua casa? ____________________ 
XII. Alguma criança com necessidades especiais? (   ) Sim (  )Não 
XIII.  Quem cuida do (a) criança (a) quando o(a) mesmo(a) está em casa? ( ) Pai 
( ) Mãe ( ) Avó/Avô ( ) Madrinha ( ) Irmão(a) ( ) Babá ( ) Outros . Quem? _______  
XIV. Você acompanha diretamente a vida escolar do seu filho/a? ( ) Sim ( ) Não 
– Por quê?_____________________________________________________ 
XVI. O que acha do sistema de contentamento de vagas nos Cepis? ( ) Bom ( ) 
Ruim (  ) Ótimo (  ) Demorado ( ) Burocrático. 
 
Criança:__________________________________________turma:_________ 
 

_________________________________________ 
Nome completo do responsável  

 


