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APRESENTAÇÃO 

 

De acordo com a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996: 
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 

ensino, terão a incumbência de: I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; Art. 13. Os 

docentes incumbir-se-ão de: I - participar da elaboração da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; II - elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino (BRASIL, 2009). 

Esse documento contém os objetivos, metas, diretrizes e orientações norteadoras do fazer 

pedagógico, bem como as ações necessárias para sua concretização e que contribuam para tornar o 

Centro de Educação da Primeira Infância Cajuzinho referência em educação para a Secretaria de 

Educação do Distrito Federal. Tem como base a Constituição Federal, LDB Leis de Diretrizes Bases, 

Plano Nacional de Educação, Currículo em Movimento, OP Orientação Pedagógica, que determina a 

construção e atualização anual do documento que é elaborado coletivamente com a comunidade escolar, 

professores, direção, equipe de educação e funcionários. 

A Proposta Pedagógica é um documento de suma importância, pois reflete a realidade da escola, 

sendo um clarificador da ação educativa em sua totalidade. Sua finalidade é assegurar e fundamentar 

todo o funcionamento da escola, sua estrutura física funcional e também pedagógica, assim como dar 

garantia e legitimidade para que “a escola seja palco de inovações, investigações e grandes ações 

fundamentadas num referencial teórico metodológico que permita a construção de sua identidade e 

exerça seu direito à diferença, à singularidade, à transparência, à solidariedade e à participação (Veiga, 

1996)”.  

A construção da Proposta Pedagógica desta instituição proporcionou uma parceria democrática 

entre comunidade e a escola, foi construída a partir de observações, reflexões, pesquisas, palestras, 

debates, avaliações e das diversas atividades dos professores em parceria com a comunidade escolar. Os 

objetivos e metas a serem alcançados estão baseados nos princípios norteadores que regem a Educação 

Infantil fundamentados no Currículo em Movimento da SEEDF. 

As informações foram colhidas da seguinte forma: na primeira reunião com a comunidade 

escolar, onde os familiares responderam um questionário e por meio dele foi possível conhecer um 

pouco mais da realidade de cada família atendida; posteriormente por meio de conversas com monitores, 
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professores e com os demais funcionários da escola; e por último, por meio de desenhos feitos pelas 

crianças, os quais foi possível descobrir juntos a escola que temos e a escola que eles desejam. Fotos na 

página a seguir. 

 O objetivo desta ação foi tornar a oferta um organismo vivo que sempre evolui em direção as 

melhorias propostas por todos, visando enfrentar os desafios do cotidiano da escola de uma forma 

sistematizada, consciente e participativa. Considerando que o planejamento das atividades escolares é 

uma necessidade imperiosa, o objetivo desta PP foi propor um encaminhamento para as ações 

pedagógicas apresentando a organização e operacionalização do trabalho. 

A instituição, conta com o apoio e colaboração de todos aqueles que aqui trabalham, tendo em 

vista o desenvolvimento e o bem-estar das crianças as quais atendemos, promovendo uma educação de 

qualidade pautada nos aspectos físicos, cognitivos, éticos e atitudinais. 

A construção da Proposta Pedagógica é pautada, principalmente, no planejamento participativo, 

combatendo assim, o isolamento físico, administrativo e profissional dos gestores e demais 

trabalhadores da escola, aumentando o profissionalismo, elevando a qualidade pedagógica do trabalho 

escolar e canalizando talentos e iniciativas de todos os envolvidos e interessados no processo 

educacional. 

A presente Proposta Pedagógica permite a revelação da identidade da instituição, de suas 

concepções e de seus sonhos. Além disso, traça os rumos e as ações que envolvem a natureza e o papel 

socioeducativo, cultural, político e ambiental da escola, bem como sua organização e gestão curricular. 

   A importância da Proposta Pedagógica da escola leva em conta a trajetória da sua comunidade 

escolar, sua história e cultura, não só para garantir um percurso formativo de sucesso para as crianças, 

como também para cumprir o seu compromisso com a sociedade. 
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               (Escola que eles desejam) 

 

HISTÓRICO 

 

O Centro de Educação da Primeira Infância Cajuzinho é fruto de uma parceria entre o 

Governo Federal junto com o Governo Distrital. A instituição está localizada na Quadra SHIN-CA 02 

LOTE 24 Lago Norte, Brasília- DF. 

A instituição foi entregue oficialmente a Associação Beneficente Coração de Cristo no dia 

04/02/2020 conforme, termo de Colaboração nº 007/2020 firmado entre esta OSC e a Secretaria de 

Estado de Educação, com vigência 08/02/2020 A 08/02/2022, dando início das aulas em 19/02/2020. 

A inauguração contou com a participação de ilustres representantes do Distrito Federal, como 

o Vice Governador Sr. Paco Britto, a Sra. Mayara Noronha, 1ª dama do Distrito Federal e o Sr. João 

Pedro Ferraz, Secretário de Educação à ocasião. 

A unidade foi criada para ofertar gratuitamente Educação Infantil para crianças de 0 a 3 anos 

e 11 meses anos completos, em tempo integral, de 10 (dez) horas diárias, das 07h30min às 17h30min, de 

segunda à sexta-feira. Conforme as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais bem como cumprir as metas 

estabelecidas no plano de trabalho. Além de ofertar as 05 (cinco) refeições diárias variadas e adequadas 

às faixas etárias, compreendendo café da manhã, lanche matinal, almoço, lanche vespertino e jantar.  

A creche possui o nome CAJUZINHO, pois, como todos os outros CEPIs construídos no Distrito 

Federal, as denominações receberam nomes que homenageiam a fauna ou a flora do cerrado brasileiro. 
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Esta unidade recebeu o nome “Cajuzinho” por ser uma planta nativa do Brasil com ocorrência mais 

comum no cerrado.  

A notícia da inauguração de uma creche no Lago Norte foi bem recebida pela comunidade 

local, tendo em vista a grande demanda cadastrada junto à UNIPLAT. Ouviu-se dos pais que a 

necessidade da comunidade do Varjão e do Paranoá era enorme e que estavam ansiosos pela 

inauguração do CEPI Cajuzinho. 

Atualmente a maioria da população atendida é da cidade do Varjão e Paranoá. Eles podem 

contar com o espaço que visa o atendimento integral da criança além de proporcionar aos pais que 

trabalham um ambiente seguro onde podem deixar seus filhos. 

A metodologia de trabalho da escola se transforma de acordo com as exigências sociais, sendo 

fundamentada em várias concepções de ensino e aprendizagem. Acreditamos que seguindo essa visão e 

aberto um leque de possibilidades metodológicas, que permitiram a participação dos pais e/ou 

responsáveis a partir de um questionário com perguntas, que procura manter e estabelecer uma parceria 

com a comunidade escolar e escola. Os professores tiveram oportunidade de pontuar projetos que serão 

desenvolvidos na escola. 

O Centro de Educação da Primeira Infância Cajuzinho promove atualização e aperfeiçoamento 

de todo o corpo técnico pedagógico e administrativo, docentes e demais funcionários, oportunizando o 

desenvolvimento dos mesmos como profissionais e como sujeitos críticos na realidade em que estão 

inseridos, modernizando-se e adquirindo uma visão criativa, atualizada e empreendedora de novas 

tecnologias e práticas educacionais. 

 

Breve consideração acerca do COVID 19 

No decorrer do ano, o CEPI CAJUZINHO teve suas atividades presenciais suspensas em razão da 

pandemia do novo COVID 19, o que trouxe grandes inovações.  

Reinventamo-nos para que continuássemos ofertando aulas de qualidade por meio de vídeos didáticos e 

incentivadores que são semanalmente enviados para comissão gestora e inseridos na plataforma oficial 

da SEEDF, bem como em aplicativos de mensagens. 

 Abaixo segue os dados da Instituição: 
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Dados da Mantenedora. 

 

1.1 Mantenedora 
ABCC (ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE 

CORAÇÃO DE CRISTO) 

1.2 CNPJ 15.240.878/0001/71 

1.3 Endereço completo 
QUADRA 301 LOTE 26 AVENIDA 

RECANTO DAS EMAS 

1.4 Telefone/fax/e-mail 
61-3575 4125 

abccanalecia@gmail.com 

1.5 Data da Fundação 31/01/2012 

1.6 Presidente ANALECIA SOUZA LOIOLA MARINHO 

   

 

 Dados da Instituição Educacional 

 

2.1 Nome da Instituição Educacional Centro de Educação da Primeira Infância 

Cajuzinho 

2.2 Endereço completo Quadra SHIN-CA 02 LOTE 24 Lago Norte, 

Brasília- DF 

 

2.3 Telefone/fax/e-mail 61 33532-6293 

 cajuzinhococris@gmail.com  

2.4 Divisão 

Instituição parceira, vinculada à 

Coordenação Regional de Ensino do Plano 

Piloto-DF 

 

2.5 Data de criação da Instituição 

Educacional 

05 de março de 2020 

2.6 Turno de Funcionamento Período integral 

2.7 Nível de ensino ofertado Educação Básica 
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2.8 Etapas, fase e modalidades e 

ensino/programa e projetos especiais da 

Educação básica 

Educação Infantil 

 

Dados da equipe gestora remunerada. 

 

NOME CARGO 

JONATAS LEVI DA SILVA  Diretor Pedagógico 

SOLANGE DIVINA DA SILVA EMÍDIO Coordenadora Pedagógica 

ANA CAROLINA DE ARAUJO DA SILVA Secretária Escolar 

 

 

Dados de identificação da instituição. 

 

 A instituição é bem ampla com uma área de 1.118,48m², bem estruturada com ótimas 

instalações, espaços diversos como parquinho de areia, anfiteatro, pátio, área verde, área externa da sala 

de aula, dentre outros que possibilitam práticas de brincadeiras e recreação com as crianças, sendo cada 

qual com seu objetivo pedagógico e planejamento bem elaborado. As cores são bem distribuídas 

trazendo calma e despertando curiosidade nas crianças favorecendo a aprendizagem e contribuindo para 

um trabalho melhor.  A estrutura física da escola é um ambiente com espaço direcionado para atender a 

etapa de Educação Infantil e proporciona momentos de ludicidade e conforto. 

 

Esta unidade escolar é composta por: 

 09 salas de aula sendo quatro com banheiros;  

 01 pátio com área coberta;  

 01 sala de brinquedoteca/biblioteca; 

 01 anfiteatro;  

 02 banheiros sendo: (01 masculino e 01 feminino) para as crianças;  

 02 banheiros sendo: (01 masculino e 01feminino) para as crianças com necessidades especiais 

(PNE); 

 03 salas sendo 01 para rede, 01 energia e 01 telefone; 
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 01 sala de direção; 

 01 sala de professores/coordenação; 

 01 sala de secretaria; 

 04 banheiros (02 masculinos e 02 femininos) para Funcionários; 

 01 sala de almoxarifado; 

 01 hall de entrada; 

 01 lavanderia; 

 01 depósito para material da lavanderia; 

 01 depósito para material de limpeza;  

 01 cozinha; 

 01 depósito utensílios de cozinha; 

 01 depósito de alimentos; 

 01 lactário;  

 01 parque de areia;  

 01 estacionamento. 

 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

Esta instituição está localizada na região administrativa (RA) do Lago Norte, atende a 174 

(cento e setenta e quatro) crianças, devidamente matriculadas, com idade entre  0 a 3 anos 11 meses, 

cujos pais em sua grande maioria residem ou trabalham nas proximidades da creche, fato este que 

facilita o trajeto das crianças.  

A unidade está próxima à cidade do Varjão e do Paranoá, com distancia de poucos 

quilômetros, o que faz com que a maioria das crianças da unidade sejam moradores dessas regiões, pois 

a demanda é bem maior do que a do Plano Piloto.  

 Em sua maioria, as famílias são compostas por pai, mãe e dois filhos com mais de três 

pessoas, o pai aparece como principal responsável pelo provimento familiar e tem renda mensal de um a 

três salários mínimos, sendo crescente o número de mães trabalhadoras. As mães e as avós aparecem 

como responsáveis por cuidarem das crianças quando elas estão em casa. O nível de escolaridade da 

maioria dos responsáveis é ensino médio, sendo que pai e mãe demonstram interesse em acompanhar o 
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processo de ensino dos filhos, isso também ficou demonstrado em reuniões já realizadas na unidade, em 

que é possível observar a presença da maioria dos pais.  

Essas informações foram colhidas por meio de questionário, conversas, e atendimentos aos 

pais.       

A unidade possui estrutura física para atendimento a 174 (cento e setenta e quatro) crianças na 

faixa etária de 0 a 4 anos de idade completados até 31 de março no ano de 2020, de acordo com as 

diretrizes pedagógicas, plano de trabalho e termo de colaboração nº 007/2020. Esse é o primeiro ano de 

funcionamento da instituição prestando atendimento de segunda à sexta-feira no horário de 7h30 às 

17h30.  

As turmas foram definidas tendo como base a enturmação proposta pela SEEDF e pela CRE 

(Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto) conforme o quadro abaixo: 

 

ETAPA 
FAIXA ETÁRIA / 

ATENDIMENTO 
         PROFESSORA MONITORA 

      NÚMERO DE      

ALUNOS POR 

TURMA 

Berçário I 

4 meses a 11 meses 

completo ou a completar até 

31/03/2020 

01 de 30h 02 12 

Berçário II 
12 a 23 meses completos ou 

a completar até 31/03/2020 
01de30h 02 12 

Maternal IA 
2 anos completos ou a 

completar até 31/03/2020 
01de40h 02 22 

Maternal IB 
2 anos completos ou a 

completar até 31/03/2020 
01de40h 02 22 

Maternal IC 
2 anos completos ou a 

completar até 31/03/2020 
01de40h 01 22 

Maternal IIA 
3 anos completos ou a 

completar até 31/03/2020 
01de40h 01 22 

Maternal IIB 
3 anos completos ou a 

completar até 31/03/2020 
01de40h 01 24 
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Maternal IIC 
3 anos completos ou a 

completar até 31/03/2020 
01de40h 01 24 

Maternal IID 
3 anos completos ou a 

completar até 31/03/2020 
01de40h 01 14 

TOTAL 09 14 174 

 

                                           

 

Segue algumas fotos das dependências do CEPI Cajuzinho. 

 

 

 
HALL DE ENTRADA 
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SALA DE REFERÊNCIA DO BERÇÁRIO I 

 
SALA DE REFERÊNCIA DO BERÇÁRIO II 
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SALA DE REFERÊNCIA DO MATERNAL I A 

 

                                     
SALA DE REFERÊNCIA DO MATERNAL I B 
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SALA DE REFERÊNCIA DO MATERNAL I   C        

 

 
SALA DE REFERÊNCIA DO MATERNAL II D 
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SALA DE REFERÊNCIA DO MATERNAL II C 

 

 
SALA DE REFERÊNCIA DO MATERNAL II B 
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DIREÇÃO 

 

 
SALA DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA/ SALA DOS PROFESSORES 
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SECRETARIA ESCOLAR 

 

 
PÁTIO COBERTO 
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BANHEIRO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) 

   
ALMOXARIFADO                                            DEPÓSITO DA LAVANDERIA 

                       

 
               LAVANDERIA                                DEPÓSITO DE ALIMENTOS 
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        BANHEIRO MATERNAL                           BRINQUEDOTECA / BIBLIOTECA 

 

 

 
ANFITEATRO 
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                                                           PARQUE DE AREIA 

 
                                                                  LACTÁRIO 

 

 

 Para a elaboração dessa PP a instituição proporcionou uma reunião com os pais no dia 

28/02/2020. Na oportunidade foram tratados os seguintes assuntos: Legislação - Organizações 
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Pedagógicas para Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil, Regimento Interno 

da Instituição, PP da Unidade.  

Na ocasião foi aplicado um questionário à 133 (cento e trinta e três) pais onde foi possível 

levantar alguns pontos que serviram de base para traçarmos os nossos objetivos, de forma a atender a 

demanda da comunidade local, que abrange crianças oriundas de diversas culturas, nível 

socioeconômico, religioso, entre outros. 

Dos 133 questionários enviados aos pais tivemos um retorno bem significativo de 116 

questionários respondidos. Cada um desses teve participação fundamental, citada abaixo no 

questionário.  

 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

 

01-Quantas pessoas compõem a sua família? 

 

(  ) 1 pessoa 

(  ) 2 pessoas 

(  ) 3 pessoas 

(  ) 4 pessoas 

(  ) 5 pessoas 

(  ) Acima de 5 pessoas – Total: 

 

02 – Quem é o principal responsável pelo sustento da família? 

 

(  ) Pai 

(  ) Mãe 

(  ) Filho(a) 

(  ) Irmão(a) 

(  ) Outro(s) 

 

03 – Qual a profissão do responsável pelo sustento da família? 
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(  ) Acompanhante de Idosos 

(  ) Autônomo 

(  ) Babá 

(  ) Comerciante 

(  ) Desempregado 

(  ) Doméstica 

(  ) Eletricista 

(  ) Encanador 

(  ) Jardineiro 

(  ) Micro-empresário 

(  ) Motorista 

(  ) Pedreiro 

(  ) Pintor 

(  ) Porteiro 

(  ) Segurança 

(  ) Servidor público 

(  ) Vigia 

(  ) Outra(s) 

 

04 - Qual é o tipo de residência de sua família? 

 

(  ) Própria 

(  ) Alugada 

(  ) Emprestada 

 

05 – Quantas pessoas hoje estão empregadas em sua família? 

 

(  ) 1 pessoa 

(  ) 2 pessoas 

(  ) 3 pessoas 

(  ) 4 pessoas 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
    SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

  Coordenação Regional do Plano Piloto 
      Centro de Educação da Primeira Infância CEPI- Cajuzinho 

 

23 

                                                                                                                                                                         

(  ) Acima da 4 pessoas 

(  ) Nenhuma 

 

06 - Qual é a renda mensal média de sua família hoje? 

 

(  )  Até R$ 720,00. 

(  )  De R$ 720,00 até R$ 1000,00. 

(  )  De R$ 1000,00 até R$ 1.800,00. 

(  )  De R$ 2700, até R$  3000,00 

(  )  Acima de R$ 3000,00 

(  )  Recebe ajuda Programa Social  do Governo 

(  )  Não possui nenhuma renda – Vive de ajuda de outros. 

 

07 - Qual é o seu nível de escolaridade? 

 

(  ) Analfabeto(a). 

(  ) Ensino Fundamental Incompleto. 

(  ) Ensino fundamental Completo. 

(  ) Ensino Médio Incompleto. 

(  ) Ensino médio Completo. 

(  ) Curso Técnico. 

(  ) Superior Incompleto. 

(  ) Superior Completo. 

 

08 - Qual é o seu estado civil? 

 

(  ) Solteiro(a) 

(  ) Viúvo(a) 

(  ) Divorciado(a) 

(  ) Casado(a) 

(  ) União Estável 
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(  ) Separado(a) 

 

09 – Quantas crianças estão estudando em sua casa? 

 

(  ) 1 criança (  ) 2 crianças 

(  ) 3 crianças (  ) 4 crianças 

(  ) 5 crianças (  ) 6 crianças 

(  ) Nenhuma. (  ) Acima da 6 crianças 

 

10 –Você acompanha diretamente a vida escolar do seu filho? 

 

(  ) Sim (  ) Não – 

 

DE QUE FORMA? 

(  ) Incentivando o processo de ensino aprendizagem através de jogos e brincadeiras. 

(  ) Conversando diariamente sobre o dia na escola. 

(  ) Auxiliando no desenvolvimento das atividades escolares. 

(  ) Comparecendo à escola para saber do comportamento do aluno. 

 

12 – Quem cuida do (a) aluno (a) quando o(a) mesmo(a) está em casa? 

 

(  ) Pai 

(  ) Mãe 

(  ) Avó/Avô 

(  ) Madrinha 

(  ) Irmão(a) 

(  ) Babá 

(  ) Vizinha (o) 

(  ) Outros . Quem? ____________ 

11 - Dos assuntos a seguir, sobre quais gostaria de receber orientações e melhorar seu 

conhecimento? 
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(  ) Saúde e Bem Estar 

(  ) Drogas 

(  ) Como deixar de fumar. 

(  ) Sexualidade - DST 

(  ) Administração Familiar 

(  ) Orientação Jurídica e Cidadania 

(  ) Culinária - Alimentação Saudável 

(  ) Relacionamento Conjugal e  Familiar 

(  ) Educação dos Filhos 

(  ) Alfabetização 

(  ) Outro(s): 

 

14 - A família realiza atividades de lazer com a(s) criança(s)? 

     

(  ) Sim (  ) Não Quais? 

(  ) Passeio para o clube, zoológico, parque. 

(  ) Brincadeiras e jogos educativos. 

(  ) Igreja. 

(  ) Visita os parentes. 

(  ) Outro. 

15 – Qual é a principal atividade de lazer da(s) criança(s) quando a(s) 

mesma(s) está em casa? 

(  ) Assistir televisão/DVD. 

(  ) Ouvir música. 

(  ) Brincar no computador. 

(  ) Ouvir histórias e manusear livros. 

(  ) Brincar. 

(  ) Jogar no vídeo game. 

RESULTADOS 
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Para melhor entendimento faremos a análise dos dados de acordo com as perguntas do 

questionário. 

 

QUANTAS PESSOAS COMPÕEM A SUA FAMÍLIA? 

Q 

UEM É O PRINCIPAL RESPONSÁVEL PELO SUSTENTO DA FAMÍLIA? 
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QUAL A PROFISSÃO DO RESPONSÁVEL PELO SUSTENTO DA FAMÍLIA? 

 

 

 

 

 

 

QUAL É O TIPO DE RESIDÊNCIA DE SUA FAMÍLIA? 
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QUANTAS PESSOAS ESTÃO HOJE EMPREGADAS EM SUA FAMÍLIA? 

 

 

QUAL RENDA MENSAL MÉDIA DA FAMÍLIA? 
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QUAL É O SEU NÍVEL DE ESCOLARIDADE? 

 

 

 

QUAL É O SEU ESTADO CIVIL? 
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QUANTAS CRIANÇAS ESTÃO ESTUDANDO EM SUA CASA? 

 

QUEM CUIDA DO ALUNO(A) QUANDO O MESMO ESTÁ EM CASA? 
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QUAL E FORMA VOCÊ ACOMPANHA VIDA ESCOLAR DO SEU FILHO? 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOS ASSUNTOS A SEGUIR, SOBRE QUAIS GOSTARIA DE RECEBER ORIENTAÇÕES E 

MELHORAR SEU CONHECIMENTO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

A FAMÍLIA REALIZA ATIVIDADES DE LAZER COM A (S) CRIANÇA (S)? 
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Com base nas respostas dos gráficos acima os objetivos a serem alcançados durante o ano letivo 

de 2020 são os seguintes:  

 Oportunizar aprendizagens significativas, respeitando a fase de desenvolvimento da criança;  

 Articular a aprendizagem e os cuidados diários, levando em conta as particularidades de cada 

criança e se mantendo atento ao que ocorre em sua volta;  

 Desenvolver projetos socioeducativos que envolvam a família e toda a comunidade escolar;  

 Promover situações em que o aluno demonstre o que sabe e traz para a escola;  

 Priorizar o aspecto lúdico e as brincadeiras no processo de aprendizagem como mostram os 

resultados do questionário nos gráficos apresentados na Proposta. 

 

Além da participação dos pais tivemos também a colaboração de todos os nossos funcionários 

dando importante contribuição, expressando suas opiniões em questionários e também na montagem 

dessa PP. 
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(Equipe de professoras, monitoras, gestor, coordenadora e demais funcionários do CEPI 

CAJUZINHO). 

            

            A instituição, conta com o apoio e colaboração de todos aqueles que aqui trabalham, tendo em 

vista o desenvolvimento e bem-estar das crianças a qual atendemos, promovendo uma educação de 

qualidade pautada nos aspectos físicos, cognitivos e éticos. 

Os profissionais que desenvolvem atividades educacionais sistemáticas e diretas com as crianças 

são contratados segundo profissão e qualificação exigida e de acordo com as normas de consolidação 

das Leis do trabalho (CLT). Atribuições de cada função: 

 

Diretor(a) Pedagógico: Articular, liderar e executar políticas educacionais, na qualidade de mediador 

entre essas e a proposta pedagógica da instituição educacional, elaborada em conjunto com a 

comunidade escolar, entre outras. 
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Coordenador(a) pedagógica: Orientar e coordenar a participação docente nas fases de elaboração, de 

execução, de implementação e de avaliação da proposta pedagógica da instituição; articular ações 

pedagógicas entre professores, equipes de direção e da CRE, assegurando o fluxo de informações, entre 

outras. 

Auxiliar Administrativo: Desenvolver atividades na área administrativa dando suporte as atividades da 

instituição. 

Professor(a): Reconhecer e adotar a indissociabilidade do educar e do brincar e interagir nas atividades 

desenvolvidas na instituição; planejar, seja individualmente ou coletivamente, todo o trabalho 

intencionalmente pedagógico a ser desenvolvido; participar da elaboração e implementação da proposta 

Pedagógica e dos processos de planejamento e avaliação da instituição. 

Monitor(a): Acompanhar as orientações e executar as atividades propostas pela direção, pela 

coordenação e pelo professor, conhecer e acompanhar, sob orientação do professor, o planejamento 

pedagógico. 

Nutricionista: Planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e nutrição; 

elaborar e assinar cardápios balanceados e variados, com periodicidade semanal, de acordo com as 

necessidades alimentares das crianças, incluindo alimentos de origem animal, vegetal e mineral, 

baseando-se na observação da aceitação dos alimentos; elaborar cardápios próprios para cada faixa 

etária, com especial atenção àquele destinado ao Berçário. 

Cozinheira: Preparar e servir a alimentação escolar, de acordo com orientações do nutricionista, 

observando as normas de higiene, a data de validade dos gêneros alimentícios; observar os aspectos dos 

alimentos antes e depois de sua preparação, quanto ao cheiro, à cor e ao sabor; verificar o cardápio do 

dia, selecionar com antecedência, os ingredientes necessários e preparar a alimentação, observando 

padrões de qualidade nutricional, para que esteja pronta  no horário estabelecido e na temperatura 

adequada. 

Porteiro: Coordenar e orientar a movimentação das crianças, desde o início até o término dos períodos 

das atividades escolares. 

Zelador(a): Realizar trabalhos relativos à limpeza e conservação de salas, pátios, instalações sanitárias, 

áreas verdes e demais dependências da instituição bem como os equipamentos sob sua responsabilidade. 

Agente de segurança (vigia): exercer a vigilância da instituição orientando pessoas que eventualmente 

circulem em locais inadequados. 

Os nomes e os cargos das pessoas que compõem o CEPI Cajuzinho são: 
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Diretor:  Jonatas Levi da Silva  

Coordenadora: Solange Divina da Silva Emídio 

Secretaria: Ana Carolina de Araujo da Silva 

Auxiliar administrativo:  Gabriel Castro de Souza 

Professoras: Conceição de Maria Sampaio, Cledelaine Damasceno, Ester Gomes Ferreira Ribeiro, 

Layane Gonçalves Santarém, Luciana Amanda Silva, Rafaela Costa Barreto, Miralva de Souza, Reinice 

Alves Oliveira, Rosana Almeida Alves.  

Monitoras:Laís,Daylane,Angélica,Letícia,Érica,Ana,Janaína,Thalita,Keila,Michele,Laila,Laiane, 

Daniela,Lorrany. 

Porteiro: Ivan José da Cruz, João Ferreira Lima. 

Nutricionista: Rosilene de Souza Rodrigues. 

Cozinheira: Rosilene Lima de Oliveira. 

Auxiliar de cozinha: Maria Aparecida Gonçalves, Maria Neuma Pereira da Silva. 

Auxiliares de serviços gerais: Gleiciane Gualberto, Marco Antonio (1 vaga ociosa) 

Agentes Patrimoniais: Rodrigo Fait, Mateus de Sousa Cruz. 

 

 As professoras possuem formação em nível superior, as monitoras possuem ensino médio 

completo inclusive algumas com graduação em pedagogia e outras cursando, toda equipe encontra-se 

capacitada de acordo com a orientação pedagógica e se sentem estimuladas na busca de aprender e 

aprender a fazer. A equipe participa espontaneamente de cursos e palestras oferecidos pela SEEDF e 

outros. 

Atualmente nesta instituição educacional estão matriculadas 174 crianças com faixa etária de 4 

meses a 3 anos e 11 meses, divididas em 9 turmas, sendo:  

 02(duas) Turmas de berçário com 12 alunos cada; 

 03(três) Turmas de maternal I com 22 alunos cada; 

 04(quatro) Turmas de maternal II, sendo: 

 1 turma com 14 alunos 

 1 turma com 22 alunos 

 2 turmas com 24 alunos. 
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             A escola é inclusiva, porém até o presente momento da elaboração da PP não há alunos com 

deficiência matriculados.  

O CEPI Cajuzinho atende a comunidade com aspectos culturais variados. As vagas não são 

suficientes para suprir a demanda da comunidade, por este motivo há uma procura muito grande por 

vagas, principalmente por berçários. 

Ao iniciar o ano letivo a instituição planejou uma organização diferenciada para o período de 

acolhimento e inserção, pois muitas crianças apresentam choro, medo e insegurança por ser a primeira 

vez que sai do seio materno e é o seu primeiro contato com o ambiente escolar. Cabe à equipe escolar 

acolher as crianças de forma que se sintam seguras e protegidas demonstrando carinho e atenção, 

conforme os eixos do currículo em movimento: educar, cuidar, brincar e interagir. “O movimento de 

cuidar encaminha para a relativização desses lugares já cristalizados: de dar o conhecimento, de ensinar 

e instruir, dar afeto, dar o melhor.” (GUIMARÃES, 2008: 154). 

Percebe-se que algumas crianças têm a necessidade de um trabalho de conscientização de uma 

alimentação saudável, bons hábitos de higiene pessoal e ambiental.  

Podemos contar com a participação dos pais e responsáveis no momento proporcionado pela 

instituição, para uma maior parceria entre escola e família, foi de suma importância, fato esse que pode 

ser comprovado através da nossa primeira reunião, onde tivemos a participação de 97% da comunidade 

escolar, demostrando a sua satisfação com a nova instituição e com toda equipe de profissionais. 

Seguem algumas imagens abaixo. 
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FUNÇÃO SOCIAL 

 

A transformação ocorrida nas estruturas familiares na sociedade contemporânea modificou 

o olhar para a criança. Atualmente, a criança detém direitos, como o aumento do período da 

infância, pois, a necessidade do ingresso no mercado de trabalho é proibido. Portanto, a criança 

tornou-se um ser com identidade social, não sendo visto secundariamente. 

Com o surgimento de diferentes estruturas familiares, desencadeou-se uma consequência: 

os cuidados e a educação da criança de zero a seis anos. A partir daí, o estado juntamente com a 

família, tornam-se responsáveis pelo desenvolvimento integral da criança. Nesse sentido, a 

Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, objetiva o papel social de valorizar os 

conhecimentos adquiridos e proporcionar novas possibilidades de conhecimentos. 

Sempre se pautando na função social do Currículo em Movimento, considerando a criança 

como “sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas vivencia, 

constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 

experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo 

cultura” (BRASIL, 2010, p. 12) 

Quanto à função pedagógica, interligada à função social, deve conscientizar o corpo 

docente de que, o trabalho com a realidade sociocultural da criança deve ser aliado ao processo de 

cuidar e educar. Baseando-se nas teorias piagetianas e de outros pensadores da área da Educação, 

o desenvolvimento acontece do social para o individual, já que somos sujeitos culturais. 
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A Educação Infantil, ainda assume o caráter assistencialista provindo de suas origens, mas, 

ruma para novos caminhos na tentativa de tornar-se reconhecida como etapa primordial do 

desenvolvimento do ser humano explicitando os objetivos do desenvolvimento nos seguintes 

aspectos: socialização, ética, raciocínio, hábitos, habilidades, expressão pessoal e coletiva, 

emoções e conhecimentos (sociais morais e mentais). 

 

PRINCÍPIOS 

 

   A Educação Integral tem como princípios: integralidade, inter setorização, transversalidade, 

diálogo escola-comunidade, territorialidade, trabalho em rede e convivência escolar negociada, o que 

possibilita a ampliação de oportunidades às crianças, jovens e adultos e, consequentemente, o 

fortalecimento da participação cidadã no processo de concretização de fundamentos, objetivos e 

procedimentos propostos pelo Currículo de Educação Básica.  

          A adoção da concepção de Educação Integral se dá na visibilidade social a grupos e segmentos 

sociais, cooperando para a mobilidade social e a garantia de direitos, contemplando as diversas 

dimensões da formação humana, no comprometimento de diferentes fatores sociais com o direito de 

aprender, reconhecendo os (as) estudantes como sujeitos de direitos e deveres e na busca da garantia do 

acesso e da permanência dos (as) estudantes com sucesso. 

          Princípios epistemológicos (unicidade entre teoria e prática, interdisciplinaridade e 

contextualização, flexibilização), dentro da perspectiva de Currículo Integrado, os princípios 

orientadores são: teoria e prática, interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização.  

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

privilegiar estratégias de integração que promovam reflexão crítica, análise, síntese explicação de 

conceitos voltados para a construção do conhecimento, permeados por incentivos constantes ao 

raciocínio, problematização, questionamento, dúvida.  

          A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em diferentes 

disciplinas/componentes curriculares.  

          A contextualização dá sentido social e político a conceitos próprios dos conhecimentos e 

procedimentos didático pedagógicos, propiciando relação entre dimensões do processo didático (ensinar, 

aprender, pesquisar e avaliar). Nas escolas públicas do DF, o diálogo necessário para que assumamos 
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concepções e práticas interdisciplinares tem local para acontecer: as coordenações pedagógicas, 

espaços-tempos privilegiados de formação continuada, planejamento, discussão do currículo e 

organização do trabalho pedagógico que contemplem a interdisciplinaridade como princípio.  

          A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação de formas de produção 

dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos estudantes, para atender às 

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

A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos professores, articuladas ao 

projeto político-pedagógico da escola.  

          Os princípios éticos, estéticos e políticos expressos nas DCNEI devem pautar as propostas 

pedagógicas da Educação Infantil. Conforme o Currículo em Movimento da Educação Infantil, p.58 e 

59: 1. Éticos, no sentido de proporcionar o desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às diferentes culturas, identidades e 

singularidades; 2. Políticos, voltados para o exercício da criticidade e para o respeito à democracia e aos 

direitos de cidadania 3. Estéticos, para desenvolver a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade e a 

liberdade de expressão nas diversas manifestações culturais e artísticas. Vejamos mais detalhes a seguir: 

 

 Princípios Éticos - De acordo com o currículo referem - se à valorização da autonomia, da 

responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e as diferentes 

culturas, identidades e singularidades. A formação ética terá como foco central o desenvolvimento do 

ser, onde se valoriza o “Eu” e o “Outro” e a formação para o desenvolvimento humano sustentável. 

Pretende-se aproveitar a diversidade cultural, de gênero e a biodiversidade para resgatar valores, 

mostrando claramente a realidade do mundo, onde, a construção de valores relacionados à vida e ao 

convívio estejam constantemente presentes. 

  Princípios políticos - De acordo com o currículo refere-se à garantia dos direitos de 

cidadania, o exercício da criticidade e do respeito à democracia. Nosso trabalho é focado na criança 

como um ser social, que precisa exercer sua cidadania hoje. Através de atividades que estimulem sua 

criticidade, autonomia e respeito à democracia. Desde sua entrada na escola a criança é incentivada 

através do exemplo a tratar as pessoas com educação, a respeitar a diversidade humana. As 46 

condições sociais em que vivem, as crianças são o principal fator de diversidade dentro do grupo 

geracional. Dentre as várias concepções, As Orientações Curriculares requerem um posicionamento 

dos educadores sobre qual é a visão que a Educação Infantil assume em relação ao bebê e à criança 
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pequena, qual seja: “(...) um ser humano em construção, em processo de humanização, pois a natureza 

humana é fruto de nossa história social” (ARCE, 2007). 

  Princípios estéticos - De acordo com o currículo referem-se à valorização da sensibilidade, da 

criatividade, da ludicidade, e da pluralidade de manifestações artísticas e culturais. 

Planejamos ações que estimulam a criatividade, a curiosidade, a emoção e as  diversas 

manifestações artísticas e culturais, primamos por desenvolver com os alunos atividades 

contextualizadas e embasadas em temáticas de interesse ao universo infantil onde a fantasia e a 

imaginação são o foco, por isso, a pintura, recorte, colagem, a utilização da massinha de modelar, de 

materiais diversos, da expressão corporal, da música e dança e de atitudes que provoquem o sentimento 

de liberdade e autonomia  são essenciais para o desenvolvimento físico e psicológico da criança, sem 

esquecer  ainda de atitudes interdisciplinares necessárias à compreensão das abordagens atuais. As 

apresentações teatrais, as músicas, as danças, exposições de obras, passeios, trabalhos com autorretrato, 

as vivencias diversificadas que acontecem em nossa escola, ampliam as oportunidades das crianças 

criarem, estimulam a apreciação do seu fazer e das produções do outro.  

A inclusão de princípios na proposta pedagógica para conduzir as relações professor x 

aluno são proporcionadas através das condições para atender as necessidades das mesmas. 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA 

 

          O objetivo da educação especial inclusiva é ensinar a todos seus estudantes, sem distinção e com 

qualidade, favorecendo condições de acessibilidade, permanência e promovendo seu processo de ensino 

e de aprendizagem, bem como seu desenvolvimento global. Assim, a sala de aula do ensino regular 

representa o espaço real de inclusão no contexto escolar, uma vez que as diferenças se apresentam como 

fator que contribui para a convivência com a heterogeneidade, em um ambiente inclusivo e de 

enriquecimento. O atendimento especializado não é restrito às salas de recursos; ele é abrangente em 

termos de estratégias pedagógicas, ações políticas e diversidade de recursos acessíveis, didáticos e 

pedagógicos que, juntos, possibilitam efetivação da proposta curricular para esse grupo de estudantes. 

          A Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, fundamenta-se nos princípios da 

equidade, do direito à dignidade humana, da educabilidade de todos os seres humanos, 

independentemente de comprometimentos que possam apresentar no direito à igualdade de 

oportunidades educacionais, à liberdade de aprender e de expressar-se e no direito a ser diferente. Prevê 
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a formulação de políticas públicas e educacionais reconhecedoras da diferença e da necessidade de 

condições distintas para a efetivação do processo educacional, pressupõe a garantia do atendimento 

educacional especializado. Devem receber acompanhamento para sua necessidade por meio da 

disponibilização de recursos, serviços e da orientação de profissionais, famílias e comunidade, no 

processo de ensino e de aprendizagem.  

        Assim, a sala de aula do ensino regular representa o espaço real de inclusão no contexto escolar, 

uma vez que as diferenças se apresentam como fator que contribui para a convivência com a 

heterogeneidade, em um ambiente inclusivo e de enriquecimento. O atendimento especializado não é 

restrito às salas de recursos; ele é abrangente em termos de estratégias pedagógicas, ações políticas e 

diversidade de recursos acessíveis, didáticos e pedagógicos que, juntos, possibilitam efetivação da 

proposta curricular para esse grupo de estudantes. 

    Nesse sentido, a instituição está em concordância com a legislação vigente quanto ao atendimento aos 

estudantes com necessidades educacionais especiais e/ou deficiência, e com altas habilidades ou 

superdotação. Assim, devemos garantir a eliminação de barreiras arquitetônicas, físicas e atitudinais, 

além de promover a oferta de atendimento educacional que considere as especificidades de cada criança. 

 

MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

 

O CEPI Cajuzinho tem por missão oferecer formação integral que favoreça a autonomia, 

por meio de educação com qualidade, tendo em vista a transformação social por meio de ações que 

contribuam para a formação de um cidadão ético, crítico com valores humanísticos. Considerando que o 

papel da Educação Infantil é de constituir-se como uma etapa da Educação Básica que percebe as 

possibilidades de desenvolvimento da criança e que propicia meios para contribuir nesse processo 

(Currículo em Movimento, 2018, p. 26). 

 

 

a) Geral 

 

O objetivo primordial desta instituição é proporcionar às crianças situações prazerosas de 

descobertas e aprendizagens, com atenção ao desenvolvimento integral, em seus aspectos físico, 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
    SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

  Coordenação Regional do Plano Piloto 
      Centro de Educação da Primeira Infância CEPI- Cajuzinho 

 

42 

                                                                                                                                                                         

psicológico, intelectual e social para contribuir na formação de cidadãs conscientes de seus direitos e 

deveres. 

 

 

b) Específicos  

 

  Promover assistência pedagógica, nutricional às crianças visando favorecer     um 

desenvolvimento infantil harmônico; 

  Encaminhar os alunos para que sejam autônomos em sua aprendizagem e         em seu 

desenvolvimento humano. 

  Favorecer o amadurecimento da criança nos aspectos físico, psicológico, intelectual, 

afetivo, social e perceptivo-motor; 

  Incentivar a participação da família no processo sócio educativo da criança, por meio de 

uma estreita relação dos pais com a equipe técnica do CEPI; 

 Estimular a vivência de alguns valores como; amor, amizade, respeito, cooperação dentre 

outros.  

  Estimular o respeito à diversidade (diferenças étnicas, culturais, físicas e religiosas) entre 

os alunos e a comunidade, a partir da prática da cooperação nas atividades cotidianas e 

projetos desenvolvidos pela escola a fim de formar futuros cidadãos preocupados com a 

coletividade; 

 Possibilitar ações que desenvolvam autonomia. 

 Cumprir integralmente o Calendário Escolar Oficial da SEEDF; 

 Ofertar 5 (cinco) refeições diárias variadas e adequadas às faixas etárias, compreendendo: 

café da manhã, lanche matinal, almoço, lanche vespertino e jantar. 

 

FUNDAMENTOS TEORICOS- METODOLOGICOS 

  

Na Educação Infantil a Perspectiva Histórico-Cultural está voltada para as práticas socioculturais 

que envolvem os princípios, os direitos de aprendizagens e os campos de experiência promovendo uma 
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interface entre a cultura da infância e a cultura escolar, em uma perspectiva de protagonismo da criança 

frente aos processos de seu desenvolvimento.  

A valorização da unidade afeto-intelecto da criança e das infâncias como sujeito de direito, que 

tem necessidades próprias, que manifesta opiniões e desejos de acordo com o seu contexto social e sua 

história de vida. 

As concepções teóricas apresentadas a seguir e a perspectiva pedagógico-filosófica da escola nas 

concepções de: (currículo, avaliação, ensino; aprendizagem, educação integral, entre outros) em que 

relatam fatos que falam dessa prática pedagógica, a fim de garantir um percurso formativo que assegure 

a continuidade dos processos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. 

Sabemos que a criança é um sujeito histórico, proveniente de uma estrutura social, pertencente a 

uma cultura que a influência e por ela é influenciada. Por isso, a construção do seu conhecimento 

acontece a partir das interações que ela estabelece com as pessoas a sua volta e a brincadeira é a forma 

de expressar e manifestar os seus anseios e desejos. Essa concepção está de acordo com o que afirma o 

Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil – RECNEI (MEC,1998): Diante disso, precisamos 

considerar que a criança da Educação Infantil necessita de um atendimento educacional específico que 

atenda às suas necessidades e respeite as suas singularidades e especificidades. Mediante o que orienta 

as Diretrizes Curriculares Nacionais, destacamos os eixos integradores educar e cuidar, considerando-os 

indissociáveis na educação infantil.     O cuidar significa ajudar o outro a se constituir como pessoa 

favorecendo o seu desenvolvimento integral. O educar significa oferecer condições capazes de garantir a 

construção dos conhecimentos em suas diversas áreas: corporais, afetivas, emocionais, cognitivas, éticas 

e estéticas, a partir de situações lúdicas, na qual a brincadeira tem espaço privilegiado, e de 

aprendizagens orientadas. Sobre a importância da brincadeira o Currículo Em Movimento da Educação 

Básica – Caderno 1 -Educação Infantil - (2018) afirma: 

O brinquedo e a brincadeira sobressaem por caracterizarem a comunicação infantil. Segundo 

Kishimoto (2010:01), a opção pelo brincar desde o início da educação infantil é o que garante a 

cidadania da criança e ações pedagógicas de maior qualidade. Brincando a criança lança mão de 

variadas formas de expressão: faz gestos, fala, desenha, constrói, imita, brinca com sons, canta e outros. 

Com isso, a Instituição da Educação Infantil deve ser um espaço acessível à promoção de interações 

harmoniosas qual respeite e acolha as diferentes manifestações culturais, as diversidades étnico-raciais, 

sociais, religiosas e as diferentes opções sexuais. Dessa forma, cumprirá o seu papel socializador e 

propiciará o desenvolvimento da identidade das crianças, a partir de atividades significativas, realizadas 
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em situações de interação. 

A avaliação da aprendizagem na Educação Infantil é global, formativa e processual, mediante 

observação direta do desempenho do aluno nas atividades propostas. Leva-se em consideração o seu 

desenvolvimento social, cognitivo afetivo sem o objetivo de promover o aluno. 

A formação dos professores e de todos que trabalham com a educação é um direito tanto para 

educadores quanto para as crianças, visto que o profissional da educação que não possui formação 

adequada tem dificuldade em sala de aula. Diante disso a formação é essencial pois aborda temas que 

ajudam o profissional na sua jornada diária de ensino. 

Segundo Nóvoa (1992, pág. 26) “A troca de experiências e a partilha de saberes consolidam 

espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar o papel de formador e 

de formando. O diálogo entre professores é fundamental para consolidar sabores emergentes da 

prática profissional”. Com isso, percebemos que o profissional da educação deve estar sempre 

procurando novas experiências, pois estas fazem com que ele seja um ser crítico e reflexivo, aprendendo 

a ouvir, pensar, questionar e rever permanentemente suas práticas pedagógicas. 

Educação é a base mais importante de qualquer ser humano, para existir uma sociedade mais 

igualitária e justa, é necessário a educação. Esta se resume a tudo, tanto valores, quanto conhecimentos 

científicos. Os valores são importantíssimos para formar cidadãos que não são alucinados e 

manipuladores pela massa dominante da sociedade que tiveram uma educação de qualidade que possui 

argumentos e opinião própria. A educação é a esperança de um Brasil melhor, melhora de vida e de 

condições financeiras para a sociedade. 

De acordo com o filósofo teórico da pedagogia Hubert, “A educação é um conjunto de ações e 

influências exercidas voluntariamente por ser um ser humano em outro, normalmente de um adulto em 

um jovem.'' (1957, pág. 67). Essas ações pretendem alcançar um determinado propósito no indivíduo 

para que ele possa desempenhar alguma função nos contextos sociais, econômicos, culturais e políticos 

de uma sociedade. 

Piaget (1988, p.32) faz uma releitura do art. 26 da Declaração Universal do Direito do Homem 

que diz “Toda pessoa tem direito a educação” expondo que: “Todo ser humano tem o direito de ser 

colocado, durante a sua formação, em um meio escolar de tal ordem que lhe seja possível chegar ao 

ponto de elaborar até à conclusão, os instrumentos indispensáveis de adaptação que são as operações 

da lógica. ” Se a educação é direito de todos, para que seja direito de todos é necessário que esta seja 

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

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

perspectiva humana que considere suas múltiplas dimensões e necessidades educativas é a grande 

estratégia de melhoria da qualidade de ensino e promoção do sucesso escolar.  

A intenção da política de Educação Integral ultrapassa, portanto a mera ampliação de tempos, 

espaços e oportunidades educacionais e busca discutir e construir em nossas escolas espaços de 

participação, favorecendo o cuidar, o brincar e a aprendizagem na perspectiva da cidadania, da 

diversidade e do respeito aos direitos humanos. Pretende-se  oferecer uma educação por inteiro em um 

turno integral, primando quantidade e qualidade educacionais para que nossas crianças tenham 

oportunidades de desenvolvimento dos requisitos necessários para uma vida plena com participação 

ativa e saudável na sociedade.  

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

Declaração de Salamanca em 1994 as escolas têm se concentrado nas crianças com necessidades 

especiais, a fim de atender suas dificuldades. Uma escola com educação inclusiva deve ter como ponto 

primordial romper preconceitos, tornando assim fundamental o ensino de todos os alunos juntos, 

independentemente de suas diferenças e dificuldades.  

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

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

parte do ambiente escolar. Entende-se então, que a inclusão vem ganhando a cada dia mais espaço nas 

escolas, e isso deve ser tratado como prioridade na educação do próprio educador, pois agora, mais do 

que nunca, a educação é para todos. 

Ao se falar de sociedade, pode ser resumida como um sistema de interação humana 

culturalmente padronizada. Sendo a sociedade um grupo de pessoas onde cada um vem de culturas 

diferentes, é preciso vivermos em harmonia, um interagindo com os outros, cada pessoa reconhecendo e 

fazendo o seu papel de tal forma que cada um tenha suas necessidades supridas para um bom 

desenvolvimento social.  

Há também alguns pensadores que insistem em reforçar a oposição entre indivíduo e sociedade, 

reduzindo com frequência, ao confeito entre genético, social ou cultural. Para Emile Durkheim (1999, 

pág. 14). ‘‘O homem é coagido a seguir determinadas regras em cada sociedade, o qual chamou de 

fatos sociais, que são regras exteriores ou anteriores ao indivíduo ''.  Já Karl Marx (2007 pág. 18) 
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afirma que, '' A sociedade sendo heterogenia, é constituída por classes sociais que se mantém por meio 

de ideologias dos que possuem o controle dos meios de produção, ou seja, elites ''. 

Os conteúdos da educação são independentes das vontades individuais, são as normas e valores 

desenvolvidos por uma sociedade, grupo social em determinados momentos históricos, que adquirem 

certa generalidade e com isso a natureza própria, tornando-se assim coisas exteriores ao indivíduo. A 

criança só pode conhecer o dever através de seus pais e mestres. É preciso que estes sejam para ela a 

encarnação e a personificação do dever. A educação para os clássicos como Durkheim, expressa uma 

doutrina pedagógica, que se apoia na concepção do homem e sociedade. O processo educacional emerge 

através da família, igreja, escola e comunidade.  Fundamentalmente, Durkheim, parte do ponto de vista 

que o homem é egoísta, que necessita ser preparado para sua vida na sociedade. Sendo assim esse 

processo é realizado pela família e também pelas escolas.  

O currículo é o projeto que determina os objetivos da educação escolar e propõe um plano de 

ação adequado para a consecução de ditos objetivos. Supõe selecionar, de tudo aquilo que é possível 

ensinar, o que vai se ensinar num entorno educativo concreto. O currículo especifica o que, como e 

quando ensinar, e o que, como e quando avaliar. O currículo requer uma organização dos tempos / 

espaços em que a escola vai desenvolver os diferentes conhecimentos e valores que durante a construção 

da sua PP, forem considerados necessários para a formação dos seus alunos. É na construção da PP que 

a comunidade escolar (pais, professores, alunos e funcionários), debatem, discutem e estabelecem suas 

concepções de homem, de mundo, de sociedade, de conhecimento, de currículo, de avaliação e tantas 

outras. O currículo é o coração da escola e trouxe um sentido maior de controle tanto ao ensino quanto à 

aprendizagem. 

A etimologia da palavra ensino, deriva de ensinar, que vem do latim “Int signare”, e significa 

por marcas ou sinais, designar, mostrar coisas. O professor quando ensina coloca sua marca no aluno. 

No ensino tradicional o professor é aquele que '' transmite '' o conhecimento, e o aluno é aquele que 

recebe '' receptor '' dos saberes, o aluno é um agente passivo. Na escola moderna está sempre presente a 

relação entre professor (docente), e o aluno (discente) no processo do ensino e aprendizado, os saberes 

são construídos juntos, ou seja, aqui ensinar não é somente transferir conhecimentos, mas quando 

ensinamos somos ensinados a ensinar, ou seja, há uma troca de conhecimentos. Para Freire (1996, pág. 

32)'' Saber que ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção ''.  
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Na Educação Infantil é possível e preciso trabalhar maneiras, caminhos diversificados de 

ensinar. O estilo de ensino está ligado a peculiaridade do professor. Em geral, o professor impõe sua 

personalidade e por isso determina um “estilo” na condução da classe. O conhecimento é o processo 

pelo qual o homem tem a possibilidade de interferir na natureza, transformá-la e adaptá-la as suas 

necessidades. No processo ensino aprendizagem o ser humano é capaz de reter na memória: usar os 

elementos (apreendidos) em outras situações: transmitir para outros (socializar/mediar) e permitir o 

aperfeiçoamento e a evolução. 

Cada indivíduo possui uma maneira de adquirir a aprendizagem, uns com mais facilidade e 

outros com um pouco de dificuldade, porém, independentemente de qualquer fator, todo ser humano 

está apto a aprender. A aprendizagem pode ocorrer através de observação, experiências, estudo e etc., e 

sendo assim está ligada a mente (ao raciocínio). Ela pode ser adquirida de forma prazerosa, através de 

brincadeiras, canções, jogos e etc. 

Para se desenvolver, as crianças precisam aprender com os outros, por meio dos vínculos que 

estabelece. Elas têm desejo de estar próximas às pessoas e são capazes de interagir a aprender com elas. 

Dessa forma, a aprendizagem pode acontecer na interação com outras pessoas, sejam elas adultas ou 

crianças. Para Vygostsky (1987, p.101), "o aprendizado adequadamente organizado resulta em 

desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que de outra forma, 

seriam impossíveis de acontecer". Mas, embora esta aprendizagem seja importante para o 

desenvolvimento da criança, Vygotsky considera a aprendizagem escolar como essencial, pois através 

de experiências de aprendizagem compartilhadas, atua-se na zona de desenvolvimento proximal, onde as 

funções ainda não consolidadas passam a amadurecer. Essa aprendizagem interativa, onde o professor é 

um mediador, permite que o desenvolvimento avance. Enfim, entendemos que a aprendizagem ocorre de 

forma contínua e gradativa. 

Também Jean Piaget, principal representante da teoria interacionista- construtivista, na tentativa 

de entender como se dá a aprendizagem da criança que o desenvolvimento é o resultado de um processo 

contínuo de trocas entre seres vivos e o ambiente (Currículo da Ed. Infantil, 2010). O momento da 

brincadeira e também das interações é de suma importância para a criança, pois possibilita a ela 

experimentar a sua autonomia e independência perante o mundo. É um espaço em que ação ali praticada 

é de seu domínio e ela age em função de sua própria iniciativa. Por isso, brincando a criança interage e 

entra no mundo das aprendizagens concretas. A função do brincar e interagir é tão importante e 
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indispensável quanto comer, dormir e falar. É por meio dessa atividade que a criança alimenta o seu 

sistema emocional, psíquico e cognitivo. 

         É urgente a transformação de um ambiente de imobilidade, de disciplina imposta, de silêncio, em 

que são aprisionadas as corporeidades e, com ela, a espontaneidade e a criatividade da criança na escola 

em um ambiente que importa construir, a serviço de uma educação menos dominadora que penetre no 

mundo das brincadeiras e dos jogos das crianças, visto como um processo de conhecimento e uma 

linguagem. Através dos jogos e das brincadeiras a criança busca entender o mundo e expressar a sua 

maneira de vê-lo. (XAVIER, 2009, p.7) 

A prática pedagógica da escola está fundamentada em aprendizagens significativas que se 

baseiam no educar e cuidar, brincar e interagir visando o desenvolvimento integral da criança, de forma 

prazerosa, lúdica, crítica e criativa e, sobretudo, cidadã. Por isso, estão sendo realizadas diversas 

atividades que envolvem temáticas variadas dentro do trabalho pedagógico com foco em aprendizagens 

diversificadas, como por exemplo, a inclusão de datas comemorativas e de projetos voltados para a 

família e a cultura.  

Com objetivo de colocar em prática os princípios definidos em nossa proposta pedagógica 

realizaremos atividades diversas como: conversa informal sobre o cotidiano para entender a vivência e o 

contexto em que a criança está inserida; incentivo a autonomia discutindo assuntos de relevância para a 

criança; utilização do portfólio para registro escrito das temáticas desenvolvidas no decorrer do ano 

letivo; contextualização dos projetos a fim de embasar as culminâncias nas atividades festivas e 

culturais; foco em atividades lúdicas como massinha de modelar, brinquedos de encaixe, histórias, 

cantigas, jogos e brincadeiras, além de atividades de grafismo para a análise do desenvolvimento do 

desenho infantil. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, Resolução CNE/CEB nº 5/2009)27, em 

seu Artigo 4º, definem a criança como: 

sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 

vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, 

aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a 

natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009). 
 

 Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o 
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conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza; 

 Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas 

de vários gêneros e formas de expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; 

 Possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem 

oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos; 

 Recriem, em contextos significativos para as crianças, relações q quantitativas, medidas formas 

e orientações de espaço temporais; 

 Ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas; 

 Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças 

nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar; 

 Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem 

seus padrões de referência e de identidade no diálogo e reconhecimento da diversidade; 

 Promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de 

música, artes plásticas e promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 

experiências sensoriais, expressivas corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da 

individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança. 

Além disso, nos atentamos ao que orienta o Currículo em Movimento – da Educação Básica- 

Educação Infantil – 2018, quando esclarece que o eixo integrador específico da Educação Infantil - 

educar e cuidar, brincar e interagir precisa ser considerado juntamente com os eixos gerais do Currículo 

da Educação Básica da SEEDF: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os 

Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

O CEPI Cajuzinho funciona em período integral das 7h30min às 17h30min, atendendo 

atualmente 174 crianças. 

A organização escolar é feita em ciclos da seguinte forma: 

Berçário: atende crianças de 4 meses a 1 ano e 9 meses completos ou a completar até 31 de março do 

ano de ingresso. 

Maternal I: crianças de 2 anos de idade completos ou a completar até 31 de março do ano de ingresso. 
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Maternal II: crianças de 3 anos de idade completos ou a completar até 31 de março do ano de ingresso. 

Na educação infantil as 800 (oitocentas) horas anuais são executadas nos dias letivo constituído 

de 10 (dez) horas de atividades diária, totalizando 50 horas semanais e 200 dias letivos durante o ano, 

dividido por bimestre. 

 

De acordo com o nosso calendário escolar abaixo: 

1º Bimestre: 10/02 a 31/07                       3º Bimestre: 05/10 a 26/11 

2º Bimestre: 03/08 a 25/09                       4º Bimestre: 27/11 a 29/01 

 

         Na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos 

estruturantes o educar e o cuidar, bem como o cuidar e interagir. As crianças tem muito a aprender, suas 

aprendizagens devem se apoiar nos direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se 

conhecer, todos eles emergem dos princípios éticos, estéticos e políticos expressos na DCNEI (BRASIL, 

p 16). Os cincos campos de experiências: 

O eu, o outro e o nós  

Corpo, gestos e movimentos 

Traços, sons cores e formas 

Escuta, fala, pensamento e imaginação 

Espaços, tempo, quantidade, ralações e transformações. 

 

  A organização do tempo está estruturada de forma que atenda as atividades permanentes que são 

desenvolvidas dentro de uma rotina diária, mas flexível; as atividades são programadas, planejadas e 

orientadas para promover uma atividade específica e, os projetos trabalhados, são desenvolvidos durante 

o período letivo. 

As crianças participam da rotina da sala de aula com atividades diversificadas no horário oposto 

ou não da aula como: atividades pessoais, dirigidas e livres; sono; banho; alimentação; estimulações 

diversificadas na sala de informática, brinquedoteca, anfiteatro, pátio e parque de areia. 

É ressaltada a contextualização, ou seja, a abertura e sensibilidade para identificar as relações 

que existem entre os conteúdos do ensino e das situações das aprendizagens com os contextos de vida 

social e pessoal, de modo a estabelecer uma relação ativa entre o aluno e o objeto do conhecimento, 
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envolvendo a comunidade escolar em geral na discussão e definição de prioridades, estratégias e ações 

no processo educativo. 

Com assistência de monitoras e pedagogas, bem como a equipe gestora, em todas as turmas, a 

escola oferece atenção às necessidades pedagógicas de cada criança, em momentos diários de 

estimulação individual e em grupo. Este acompanhamento do desenvolvimento de cada criança é 

realizado de forma individual. Contamos com a participação de monitores, os quais colaboram 

ativamente com a qualificação do trabalho pedagógico. 

As atividades propostas na escola, são discutidas em coordenações pedagógicas com a equipe de 

professoras e gestoras(es), e em alguns momentos, nas atividades livres, as crianças são consultadas do 

que desejam fazer, e para isso é necessário que o ambiente, em termos de matérias e espaços, dê 

condições. As crianças maiores podem participar na própria organização das atividades em um 

planejamento de festa, por exemplo, pois se trata de uma atividade coletiva que pode ser organizada 

junto com as crianças. O mesmo pode ser feito em relação a um passeio, uma visita fora da instituição, 

dentre outros. 

Não devemos separar o "cuidar do educar." Uma das preocupações básicas das atividades de 

cuidado pessoal é com a saúde, entendendo a saúde como sendo o bem-estar físico, psicológico e social 

da criança. A higiene, o sono e a alimentação são algumas das principais condições para a sua vida, é 

necessária uma atenção maior em relação à limpeza e aos hábitos adequados de higiene. Não menos 

importante é a alimentação e não deve ser encarada como um momento de dificuldade e de tensão. É 

importante observarmos alguns detalhes, tais como o uso do guardanapo, a utilização correta dos 

talheres, e a ingestão de líquidos no momento adequado. 

É possível organizar no CEPI brincadeiras e músicas que envolvem questões de higiene e 

alimentação. O sono é outro fator relevante para a saúde da criança, o ideal é que sejam ofertadas outras 

opções de atividades para as crianças que não queiram ou não consigam dormir. O momento do banho é 

especial para a criança na escola. No berçário devemos cuidar da temperatura da água, arrumar as 

roupas antecipadamente e escolher os brinquedos para entreter a criança antes, durante e após o banho. 

Nos maternais pode-se ofertar momentos de lazer como dar banhos de mangueira nas crianças, ou 

mesmo instalar chuveiros externos quando as condições climáticas assim permitirem. 

As atividades dirigidas são aquelas que o professor realiza com uma ou poucas crianças, 

procurando chamar a atenção para algum elemento novo do ambiente, como uma figura uma brincadeira 

com som etc. No momento em que as crianças aprendem a andar e relevante realizar passeios pelo 
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CEPI, o adulto deve coordenar inúmeras atividades com as crianças, a partir de certa idade, tais como: 

contar histórias, fazer teatro com fantoches, ensinar músicas e brincadeiras de roda, brincar de esconde-

esconde, pique pega, etc. O interessante é propor atividades à criança e deixá-la segura para escolher a 

forma de participar. Isso significa respeitar seu ritmo, confiar na criança, na sua capacidade de ação e na 

liberdade que tem para expressar seus sentimentos. 

As atividades livres devem fazer parte da programação diária de todos os grupos de crianças, 

desde o berçário até a turma dos maiores. Cabe a instituição organizar espaços e momentos para que as 

crianças livremente explorem o ambiente e escolham suas atividades específicas, mas é sempre 

interessante que o professor intervenha na coordenação das brincadeiras quando se fizer  necessário e 

integre-se como participante.  

 

ESTRATEGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

Na educação infantil, a avaliação ocorre de forma contínua, processual e sem caráter 

classificatório, mediante observação direta do desempenho do aluno nas atividades propostas. 

Principalmente pela observação sistemática, registro das atividades, fichas, questionários, relatórios, 

portfólios (exposições das produções feitas pelas crianças).   

 A avaliação é representada pelo Relatório Descritivo Individual do Aluno. " Formal ou 

informalmente, cada vez que a criança brinca, fala, responde ou faz tarefa, está sendo observada por 

seus professores para que haja acompanhamento pedagógico. A isto denomina avaliação." (Jussara 

Hoffmann). 

Jussara Hoffmann, no vídeo " Avaliação na Educação Infantil" afirma que avaliar é acompanhar 

a construção do conhecimento do aluno é cuidar que o aluno aprenda.  

Sendo assim, o Currículo reforça que a finalidade básica da avaliação é servir para tomar 

decisões educativas, para observar a evolução e o processo da criança para planejar se é possível intervir 

ou modificar determinadas situações, relações e atividades na aula. Assim a avaliação deve ser 

constituída como um constante questionamento e reflexão sobre a prática, buscando efetivá-la como um 

processo que vise acompanhar e valorizar as aprendizagens e o desenvolvimento da criança. 

 A avaliação se destina a obter informações e subsídios capazes de favorecer o desenvolvimento 

das crianças e ampliação de seus conhecimentos. Nesse sentido, avaliar não é apenas medir, comparar 
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ou julgar. Muito mais do que isso, a avaliação apresenta uma importância social e política fundamental 

no fazer educativo. Portanto, a mediação docente é fundamental e pode ser decisiva, afinal, o professor é 

ao mesmo tempo avaliador e pesquisador de sua prática por refletir juntamente com os estudantes, sobre 

os avanços e as dificuldades inerentes ao cotidiano das ações, no interior da escola. 

Também são realizados atendimentos, reuniões e encontros com familiares de forma que facilite 

a comunicação e sabemos também o nível de satisfação sobre a forma e como o trabalho realizado 

atende ou não as expectativas da família, os quais também nos traz sugestões viáveis para a melhoria 

dos serviços educacionais prestados. 

Para Freire (1984, pág.92), “não é possível praticar sem avaliar a prática. A avaliação da prática 

revela erros, acertos e imprecisões. A avaliação corrige a prática, melhora a prática, aumenta a nossa 

eficiência”. Assim a avaliação exige de quem avalia uma consciência clara do seu próprio papel e dos 

esforços que praticou para alcançar seus objetivos e propósitos. Além disso, avaliar é importante para 

que o educador tenha uma visão global da criança, considerando suas potencialidades e não apenas o 

que a criança não sabe fazer. Para Libâneo (2000, pág. 102) “a avaliação deve ajudar todos a crescer, 

independentemente de serem ativos ou apáticos, espertos ou lentos, interessados ou não. Sabemos que 

os alunos são diferentes um dos outros e a avaliação nos possibilita identificar essas diferenças.” 

Fundamentado no paradigma da inclusão educacional, o Distrito Federal, por meio da Lei n° 

3.218,2003, estabeleceu que todas as escolas da rede pública de ensino são inclusivas, assegurando, 

portanto, que as políticas públicas em educação, bem como os desdobramentos empíricos advindos das 

mesmas possam alcançar a população que requer atendimento especializado. Nesta direção, o currículo, 

a avaliação, os métodos e as técnicas de ensino devem ser aplicados também à educação especial, com o 

objetivo precípuo de garantir o direito à educação. 

A Educação Infantil é uma etapa importante para as crianças, pois influenciará toda a trajetória 

escolar e, por isso, seu ritmo deve ser respeitado. Frequentar uma escola nesta fase garante às crianças 

mais chances de ter um desempenho escolar melhor e de se tornarem mais cooperativas, independentes e 

sociáveis e aqui podemos entender qual é a principal função da Educação Infantil: desenvolver a 

socialização. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, publicadas pelo MEC em 

2009, determinam que a maneira adequada para promover esse desenvolvimento são as brincadeiras e as 

interações. As crianças muito pequenas não estão preparadas para completar exercícios e listas, muito 

menos dominar conteúdos pré-determinados. O problema não é a existência da lição de casa em si, mas 
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se o formato e o conteúdo propostos são apropriados para a Educação Infantil, uma vez que a 

experiência nesta fase deve ser ligada à descoberta do mundo, do outro, da vivência e da brincadeira. 

É importante que permita as famílias conhecer o trabalho da instituição, junto aos seus filhos e os 

processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil, pois a cada momento as 

crianças apresentam maneiras diferentes de vivenciar e interagir com objetos do mundo físico, onde a 

cada instante realizam novas conquistas, ultrapassando nossas expectativas e causando muitas surpresas. 

 Nos momentos de planejamento e coordenações pedagógicas, buscamos sempre refletir sobre as 

nossas práticas pedagógicas, a fim de evidenciar ações de sucesso e reorganizar as ações que precisam 

ser melhoradas, visando à promoção de uma educação de qualidade. 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A organização curricular da Instituição está embasada no Currículo em Movimento tendo como 

eixos gerais: a diversidade, sustentabilidade humana, cidadania e aprendizagens considerando o eixo 

integrador da educação infantil, Educar e Cuidar, Brincar e Interagir. Os componentes curriculares 

fundamentados no Currículo em Movimento são desenvolvidos por experiências voltadas para o 

conhecimento de mundo, englobando os eixos integradores: Educar e Cuidar, Brincar e Interagir. A 

opção da escola por esta ou aquela forma de organização curricular requer uma meticulosa discussão, 

pois cada escola será reconhecida pelo tipo de homem que ela deseja formar e por meio dos mecanismos 

que   utiliza na definição de seu currículo: propondo, selecionando, privilegiando, excluindo, silenciando 

conteúdos e posturas tanto dos professores e aluno o quanto de possíveis interesses das comunidades 

onde as escolas se localizam. (GONTIJO. GONTIJO. Salto Para o Futuro. Série Currículo e Projetos. 

Programa N° 4/2004). 

De acordo com a citação acima buscamos desenvolver atividades de ensino aprendizagem 

embasada nos eixos norteadores do Currículo em movimento da SEEDF visando promover uma 

educação de qualidade.  

O trabalho do coordenador pedagógico acontece de forma dinamizada e cooperada entre os 

profissionais por discussão da teoria e a prática, criando mecanismos que favoreçam a articulação da 

teoria e pratica nos momentos de estudos e planejamentos. 
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 Como educador- formador, tendo em vista o trabalho pedagógico coletivo, sua atividade apresenta 

a complexidade de qualquer ação que objetiva o crescimento e a construção da autonomia pedagógica 

dos profissionais com os quais desenvolvem suas funções (BRUNO,2001). 

A relação entre escola e comunidade é marcada pelo diálogo, a troca de experiências, a 

construção de saberes e também pela possibilidade de juntas, constituírem-se uma comunidade de 

aprendizagem, de modo que a interação entre ambas auxilie na superação de desafios que se 

apresentarão. 

 

 Nesta proposta, os monitores assumem o papel de auxiliar no trabalho pedagógico desenvolvido 

pelo professor. Com isso, é essencial que a metodologia se transforme de acordo com as exigências 

sociais, sendo fundamentada em várias concepções de ensino aprendizagem dentro de uma abordagem 

eclética, pois acreditamos que seguindo essa visão abrimos um leque de possibilidades metodológicas, 

que permitem um processo de construção do conhecimento significativo, favorecendo aos educadores e 

alunos uma flexibilidade em atender a subjetividade do ensino e aprendizagem e em consequência 

formamos cidadãos críticos e reflexivos. 

Atualmente a Instituição tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, visando um 

trabalho voltado a socialização, ao cuidar e ao educar simultaneamente, priorizando todos os aspectos, 

desde o físico, o psicológico, o intelectual ao social e ainda se complementando com a ação familiar e 

comunidade, conforme a Lei de Diretrizes e Bases – LDB, em seu Art. 29. Nesse sentido, temos como 

princípio compreender a infância e reconhecer a criança, numa perspectiva de educação para a 

cidadania. As ações educativas na Educação Infantil devem ser organizadas de forma a desenvolver as 

competências explorando o ambiente relacionado em atividades que envolvam histórias buscando 

informações e confronto de ideias. Portanto os temas e as atividades propostas e abordadas devem ser 

compreendidos com orientações do educador. 

Em nossa proposta pedagógica temos a preocupação de garantir essa continuidade em nossas 

ações e projetos, necessitando de tempo para que sejam aprimorados, visando o alcance dos objetivos 

que muitas não são em curto prazo. 

É importante afirmar que as ações realizadas em nosso planejamento curricular, são adaptadas às 

faixas etárias, fases de desenvolvimento e turmas onde a criança está matriculada, sempre respeitando o 

desenvolvimento individual ao estudante. 
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Berçários e Maternais  I e II  (0 a 3 anos e 11 meses) 

 

O eu o outro e o nós: Este campo de experiência propõe que as crianças descubram a si mesmas, aos 

grupos das quais fazem parte (família e/ou responsáveis, instituição de educação para a primeira 

infância, igreja, academia etc.) e a outros coletivos, no sentido de formar sua identidade e alteridade. 

Fomenta-se o fortalecimento das crianças nos seus grupos e o respeito aos demais que delas diferem, 

elementos fundamentais da beleza e riqueza da diversidade humana. A proposta perpassa a constituição 

da autonomia, da autorregulação, do autocuidado, bem como dos sentimentos de reciprocidade. A partir 

desse entendimento, o cuidado com os outros e com o meio ambiente, o pertencimento e 

responsabilidade com as pessoas, os animais, a natureza e o planeta também são reforçados. 

Corpo, gestos e movimentos: Esse campo de experiência propõe o trabalho voltado ao 

desenvolvimento corporal da criança que, ao se expressar, interage com o mundo desde cedo por meio 

de gestos e movimentos corporais, sejam eles dotados de intencionalidade ou de impulsos próprios da 

infância, bem como de espontaneidade ou coordenação de movimentos, gestos e sentidos. A criança 

brinca e interage em diversas situações sociais e culturais as quais está exposta, estabelecendo relações 

que produzem conhecimentos sobre si e o outro e, progressivamente, tomando consciência de sua 

corporeidade. Na Educação Infantil, as linguagens se entrelaçam e as diversas dimensões de 

aprendizagem se fundem na expressão da criança, o que torna essencial o trabalho corporal como 

instrumento de interação e comunicação que possibilita seu desenvolvimento e aprendizagem. O 

trabalho corporal educativo na Educação Infantil deve levar em conta a centralidade do corpo da 

criança, voltando-o para o conhecimento e reconhecimento de suas potencialidades, limites, sensações e 

funções corporais. Dessa forma, o corpo, como veículo de expressão das diversas linguagens (a música, 

a dança, o teatro e as brincadeiras, dentre outras), comunicase com outros campos de experiência, de 

modo a promover possibilidades de desenvolvimento integral. Nesse processo, é fundamental considerar 

ainda as contribuições de todas as matrizes culturais que compõem a sociedade brasileira. Assim, jogos 

e brincadeiras de origem africana, indígena e europeia, que deram origem à população brasileira, por 

exemplo, devem ser considerados para o planejamento das ações na Educação Infantil. 

 

Traços, sons, cores e formas: Esse campo de experiência abrange o trabalho educativo que evidencia 

as manifestações artísticas, culturais e científicas como aporte de desenvolvimento infantil, sejam elas 

locais ou de maior amplitude, como regionais, nacionais ou internacionais. Nele, reconhece-se que a 
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criança está imersa na cultura desde seu nascimento e convive com manifestações diversas, por meio de 

variados veículos aos quais está exposta, como dramatização, dança, vídeos, jogos de faz de conta, 

brincadeiras, sonoridades e músicas que ouve cotidianamente, cores que permeiam suas atividades 

sociais e culturais, dentre outros. A criança como sujeito social e cultural produz cultura e traz consigo 

experiências e vivências provenientes de suas relações nos diversos grupos sociais aos quais pertence, 

como família, igreja, clubes, dentre outros, que compõem rico material de trabalho no espaço da 

Educação Infantil. O trabalho nesse campo de experiência deve propiciar o desenvolvimento da 

expressão criativa da criança ao levar em consideração seu percurso de aprendizagem, os processos 

pelos quais passou e as relações imbricadas neles. Portanto, cabe ressaltar que, como organizador da 

prática educativa com a criança, o professor de Educação Infantil, ao voltar seu olhar e escuta sensível 

ao que a criança expressa, precisa ampliar sua percepção acerca dos contextos envolvidos em seu 

desenvolvimento nesse campo de experiência, valorizando as diversas formas de expressão e 

linguagens, como as artes visuais, a música, a dança e o teatro, de maneira a não hierarquizar ou 

suprimir a oferta dessas formas de expressão à criança. 

 Escuta, fala, pensamento e imaginação: Na Educação Infantil, é importante que as crianças 

participem de experiências de falar e ouvir, de forma a potencializar sua participação na cultura falada – 

oral ou gestual –, pois “é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas 

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

criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social” (BRASIL, 2017, 

p. 40). Este campo de experiência estabelece interlocuções mais prementes com as linguagens oral, 

escrita, corporal, artística e interações com a natureza e a sociedade, embora dialogue com as demais 

linguagens. No tocante às experiências com a linguagem oral e escrita, é importante reafirmar que não 

se espera que as crianças, na Educação Infantil, dominem o sistema alfabético. O que se pretende é que 

reflitam sobre esse sistema e participem criticamente da cultura escrita, de modo a desenvolver o prazer 

pela literatura, fruindo e exercitando a leitura e a escrita de acordo com suas possibilidades, ao ter como 

recursos as interações, as diversas linguagens e a imaginação. 

 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: Este campo de experiência do Currículo 

propõe que as crianças experimentem o mundo ao seu redor, enquanto investigam, descobrem, 

interagem, elaboram e transformam a sociedade na qual estão inseridas. De acordo com Arce, Silva e 

Varotto (2011), a criança, desde pequena, busca compreender, assim como o cientista, o mundo ao seu 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
    SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

  Coordenação Regional do Plano Piloto 
      Centro de Educação da Primeira Infância CEPI- Cajuzinho 

 

58 

                                                                                                                                                                         

redor, partindo de sentimentos de admiração, encantamento e curiosidade diante dele. Esses sentimentos 

devem ser nutridos pelos adultos, que, intencionalmente, planejam propostas de pesquisa, investigação, 

exploração, constatação e refutação de ideais acerca do mundo, proporcionando atividades que 

estimulem a resolução de problemas inerentes à fase e ao contexto das crianças. Levando em conta a 

interlocução entre as múltiplas linguagens da infância, neste campo de experiência, as linguagens mais 

presentes são a matemática e interações com a natureza e a sociedade, embora também haja conexões 

com as demais. Este Currículo não propõe o ensino da Matemática de modo sistemático, mas o 

desenvolvimento da linguagem matemática. Assim, considerando que “enquanto atividade humana, a 

matemática é uma forma particular de organizarmos os objetos e eventos no mundo” (NUNES; 

CARRAHER; SCHLIEMANN, p. 13, 1988), sugere-se que, por meio da manipulação e experimentação 

proporcionadas pelas interações e brincadeiras, as crianças vivenciem a matemática debatendo e 

discutindo ideias que permitam a compreensão e o desenvolver de conceitos matemáticos. Uma vez que 

a matemática está presente na vida de todos, é indispensável que, desde a mais tenra idade, as crianças 

participem de situações que possibilitem a apropriação e o emprego desta linguagem. Isso se realiza 

mediante atividades que contemplem a matemática para além do uso dos números e possibilitem que se 

“recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, formas e 

orientações espaço temporais” (DCNEI, 2010a, p. 25-26). 

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PP 

 A referida Proposta Pedagógica apresenta os seguintes planos de ação para sua implementação: 

 Gestão Pedagógica; 

 Gestão de Pessoas; 

 Gestão Financeira; 

 Gestão Administrativa. 

 

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA  

GESTÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVO META 
ESTRATÉGIA 
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 Supervisionar e 

acompanhar a execução do 

trabalho dos docentes em suas 

práticas pedagógicas. 

 Garantir 

junto ao corpo docente um 

trabalho de excelência em 

todos os aspectos estando 

em consonância com o 

Currículo em Movimento 

da Educação Básica. 

 Acompanhar o 

trabalho dos docentes e 

auxiliares por meio de 

encontros semanais para 

discutir a execução do 

trabalho através de 

projetos e demais 

registos diários. 

 

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA GESTÃO 

PESSOAL 

OBJETIVO META ESTRATÉGIA 

 

 Prezar por um ambiente 

saudável entre os funcionários, para 

garantir um atendimento de 

qualidade à comunidade escolar. 

 

 Motivar os 

funcionários para que 

desenvolvam o trabalho 

em equipe tornando o 

ambiente cada vez mais 

agradável; 

 Disponibilizar os 

recursos necessários e 

adequados para o 

desempenho do trabalho. 

 

 Orientar a todos sobre 

a legislação trabalhista 

vigente, deixando claro 

direitos e deveres; 

 Promover formação 

continuada, como: semana 

pedagógica; palestras, 

coordenação; reuniões 

internas e externas e 

formação ofertada pela 

SEEDF; 

 Fortalecer as relações 

interpessoais entre os 

funcionários por meio de 

dinâmicas, confraternizações 

e outros. 
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PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA  

GESTÃO FINANCEIRA 

OBJETIVO META ESTRATÉGIA 

 

 Realizar compras para 

suprimento das necessidades diárias. 

 Fazer pequenos reparos na 

estrutura física do prédio. 

 Subsidiar os projetos 

pedagógicos, para que se possa ter 

qualidade no trabalho. 

 

 Utilizar os recursos 

tanto próprios quanto 

oriundos da SEEDF, de 

forma responsável para 

garantir todo suprimento 

das necessidades 

administrativas e 

pedagógicas de acordo 

com as legislações 

vigentes. 

 

 

 Promover eventos a fim de 

angariar fundos para 

instituição para utilizar no 

suprimento daquilo que 

não é possível se fazer 

com os recursos da 

SEEDF; 

 Executar o recurso 

oriundo da SEEDF e 

próprio de acordo com o 

plano de trabalho e 

mediante consulta da 

comissão gestora. 

 

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO META ESTRATÉGIA 

 

 Atender as necessidades da 

comunidade escolar com clareza e 

transparência no que diz respeito a 

documentos e demais necessidades; 

 Garantir alimentação de 

qualidade para todos; 

 Atender as demandas dos 

departamentos da SEEDF ligados a instituição 

 

 Envolver a 

comunidade escolar nos 

assuntos da instituição; 

 Atender as demandas 

da SEEDF e CEPI Cajuzinho 

de maneira rápida e eficiente 

sempre de acordo com as 

legislações em vigor; 

 

 Promover momentos 

de convivência e 

valorização com os 

funcionários e Comunidade 

escolar; 

 Interceder nos 

problemas da comunidade 

escolar, 
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CEPI Cajuzinho.  Oferecer alimentação 

nutritiva e preparada com 

orientação da nutricionista. 

 

 Executando os seus 

anseios e necessidades 

visando soluções; 

 Fazer cumprir o 

plano de trabalho junto a 

SEEDF. 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGOGICA 
 

O trabalho realizado na escola tem como base o Currículo em Movimento da Educação 

Infantil da SEEDF e da Proposta Pedagógica, que foi elaborada com a participação de todos os 

segmentos da Instituição.  

Prioriza-se a pedagogia de projetos, onde são desenvolvidos os projetos de 

empreendimentos e investigativos. Com isso, constrói-se uma escola autônoma, buscando sempre 

uma prática educativa compromissada com a constituição e a vivência da intencionalidade de um 

trabalho pautado na qualidade. 

A avaliação acontecerá pela observação sistemática, registro em caderno de ocorrência, 

fichas, questionários, relatórios, portfólios, exposições e atividades pelas crianças, incluindo 

reuniões com pais e responsáveis.  

 

A avaliação que se diz formativa, será sempre a da observação do desempenho e do 

crescimento da criança em relação a ela mesma e jamais de sua comparação com os pares. 

 

 Adotamos o conselho de classe como importante instrumento de observação, pois reúne 

várias visões sobre cada educando, servindo de subsídio para análise e diagnósticos dos mesmos. 

O conselho tem função mediadora e, no final de cada semestre, assume caráter consultivo e 

deliberativo quanto ao processo. 

O conselho de classe predetermina que os professores com base nas diretrizes existentes, se 

auto avaliem no tocante ao seu desempenho e dos próprios estudantes, e assim os profissionais 
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buscam alternativas e estratégias viáveis cujo cerne é a resolução de dificuldades encontradas, 

adotando assim medidas preventivas no decorrer do ano. 

É compreendida como processo formativo cujos dados e informações gerados, acerca do 

desenvolvimento dos processos administrativos e de ensino, reorientam a prática dos envolvidos e 

orientam propostas de mudanças. Por ser realizada periodicamente, a avaliação institucional, tem 

como principal função inventariar, orientar, reforçar e/ou corrigir os aspectos avaliados. Assim, é 

incorporada cultura organizacional e integrada a ação de forma profissional, caracterizando-se 

como um importante instrumento de melhoria da qualidade do ensino, na medida em que permite 

identificar problemas, assegura a proposição de soluções mais assertivas, orientam a tomada de 

decisões e posições que proporcionem mudanças, estabelecendo alternativas de melhorias e 

ampliações. 

Serão realizadas, a cada bimestre, palestras, reuniões e encontros com familiares de forma 

a disponibilizar um questionário, para verificar o nível de satisfação sobre a forma e como o 

trabalho realizado atende ou não as expectativas da família, e quais são sugestões viáveis para a 

melhoria dos serviços educacionais prestados. 

É importante que permita as famílias conhecer o trabalho da instituição, junto aos seus 

filhos e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil, pois a 

cada momento as crianças apresentam maneiras diferentes de vivenciar e interagir com objetos do 

mundo físico, onde a cada instante realizam novas conquistas, ultrapassando nossas expectativas e 

causando muitas surpresas. 

Tem como foco principal o questionamento sobre a maneira que a instituição efetivamente 

cumpre sua função social, sendo que o Centro de Educação da Primeira Infância Cajuzinho 

consiste em promover o ensino de forma eficiente e eficaz oportunizando a formação da criança, 

por meio de valores éticos e educacionais, a fim de que se alcance um aprendizado significativo, 

tornando cidadãos conscientes dos seus direitos, deveres e responsabilidades sociais. 

A escola como instituição social tem como objetivos e metas empregar e reelaborar os 

conhecimentos socialmente produzidos, assim a escola assumiu o compromisso junto à família 

pela educação das crianças, buscando agregar os desejos e seus ideais no desenvolvimento integral 

dos mesmos. Com isso,o Centro de Educação da Primeira Infância Cajuzinho promove a 
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participação das famílias, para que possam acompanhar e desfrutar os benefícios que a escola 

oferece. 

 

PROJETOS DO ANO LETIVO 2020 

 

             O CEPI Cajuzinho busca, na prática educativa, situações que reproduzam contextos cotidianos de 

aprendizagem contribuindo para o exercício da cidadania, com o desenvolvimento de projetos que visam 

envolver a instituição, o aluno e a comunidade escolar para que juntos possamos promover e ampliar as 

condições para garantir o desenvolvimento educacional. 

Nessa perspectiva, a instituição tem como proposta para 2020 desenvolver os projetos e eventos 

comemorativos citados no anexo deste documento. 

  

OBS: Todos os projetos tiveram alterações devido a covid-19. A instituição deu continuidade, 

remotamente, nos projetos que foram possíveis. 
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ANEXO  

 

Projeto Acolhimento e Inserção 

 

Criando Elos 

 

 
 

 

 

Justificativa: 

              Os primeiros dias na escola geram expectativas, ansiedade, insegurança, angústia, medos e 

dúvidas em pais, crianças, professores e funcionários. Considerando esse momento muito importante é 

fundamental desenvolver um trabalho que facilite o acolhimento do   ambiente familiar ao ambiente 

escolar, pensando e planejando atividades que garantam uma inserção gradativa, envolvendo todos em 

um ambiente afetivo e acolhedor. 
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Público Alvo:  

Bebês e Crianças bem pequenas (0  a 3 anos e 11 meses). 

 

Objetivo Geral: 

Demonstrar imagens positivas de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

(CM- pag.65) 

 

Objetivos Específicos:  

✓ Desenvolver confiança da criança no ambiente escolar; 

✓ Comunicar ideias e sentimentos por meio de diferentes linguagens; 

✓ Reconhecer o ambiente da escola; 

✓ Reconhecer colegas e professores; 

✓ Utilizar comparação e contagem oral nas brincadeiras realizadas. 

✓ Estabelecer comunicação através da linguagem oral e corporal a fim de interagir com adulto e 

outra criança; 

✓ Participar de brincadeiras musicais; 

✓ Brincar com as linguagens artísticas; 

✓ Propiciar momentos de pesquisa com o objetivo de conhecer a história de vida das crianças. 

 

Conteúdo: 

✓ Utilização de diferentes linguagens no faz de conta, de modo a enriquecer sua identidade. 

✓ Percepção do próprio corpo e de como ele se movimenta e se expressa. 

✓ Expressão de suas necessidades, desejos e sentimentos. 

✓ Interação com outras crianças por meio do movimento. 

✓ Escuta frequente de histórias, contos e etc. 

✓ Realização de contagem oral em situações diversas. 

✓ Imitação de gestos, sons e movimentos. 

✓ Brincadeiras livres; 

✓ Passeio pelo espaço da escola para reconhecimento; 
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Campo de experiências: 

✓ O eu , o outro e o nós; 

✓ Corpo, gestos e movimentos; 

✓ Traços, sons, cores e formas; 

✓ Escuta, fala, pensamentos e imaginação; 

✓ Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

 

Período de adaptação: 

Data tal ou de acordo com a necessidade das crianças. 

 

Desenvolvimento: 

Atividades que proporcionam o desenvolvimento das diversas formas de linguagem como 

cantar, dançar, imitar, balbuciar, desenhar, pintar, dentre outras; auxiliar no desenvolvimento 

psicomotor como engatinhar, arrastar, correr, rolar, pular, rasgar, amassar, subir, descer, andar em 

linha reta, empurrar. Atividades que instiguem a imaginação e a criatividade: faz-de-conta, reconto 

de histórias e brincadeiras livres. 

Devem ser planejadas atividades diversificadas como: passeio pela escola, brincadeiras de 

roda, uso de massinha de modelar, contação de histórias com fantoches, exibição de desenhos 

animados, brincadeiras no parque, uso de brinquedos de sala, teatro no pátio, circuito. Convidar as 

famílias e responsáveis para fazer apresentação. Permitir que as crianças tragam seus panos ou 

objetos pessoais de muito apego, para que se sintam mais seguras e realizar a retirada de forma 

gradativa, conforme a adaptação se consolide. Fazer o registro do período de adaptação por meio de 

fotografias e coleta de depoimento das famílias. 

 Espaço coletivo interno: cantinho da leitura, do faz de conta, brinquedos de encaixe. 

Músicas que citem os nomes: “A canoa virou”, “Fui no tororó” e “Da abóbora faz melão”. 

 

Observação 1: 

O CEPI - Cajuzinho teve seu primeiro ano letivo a partir do dia 19 de fevereiro de 2020. Sendo 

suspenso no dia 17/03/202 devido a pandemia covid 19. 
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Referência Bibliográfica:  

Currículo em movimento da Educação básica. Educação infantil 

Acompanhamento: 

O acompanhamento do projeto será através de atividades propostas por meio de registros. Serão 

registrados no campo de avaliação. 

 

Uso sustentável da Água 

 

    
 

 Março de 2020 

 

Problematização 

Este projeto visa ajudar na conscientização das crianças em relação a preservação da água, 

mostrando consumo consciente, sua importância para a vida e para a história dos povos. Contribuir para 

a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidirem e atuarem diante da realidade em que o 

mundo vem enfrentando com a poluição e a escassez de água. 

Justificativa: 

É de responsabilidade de todos os seres humanos fazerem sua parte quanto ao uso sustentável da 

água. O CEPI-Cajuzinho busca conscientizar a todos sobre a importância de valorizar e usar de forma 

responsável a água. Iremos trabalhar nas crianças e nos adultos rentabilidade e sensibilidade com o meio 

ambiente, para que se tornem indivíduos ativos diante dos problemas sociais e ambientais, sendo o uso 

sustentável da água uma destas responsabilidades e a falta de água potável um destes problemas. 

 

Público Alvo:  
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Bebês e Crianças bem pequenas (0 a 3 anos e 11 meses). 

 

Objetivo Geral: 

Conhecer ações relacionadas ao consumo sustentável (economia de matéria prima, água, 

energia) e atitudes como reduzir, reciclar e reutilizar, desenvolvendo práticas de cuidado com o meio 

ambiente. (CM- pag.101) 

 

Objetivos Específicos:  

 Identificar ações humanas que contribuem para a preservação ou degradação do meio ambiente;  

 Perceber as interferências negativas e positivas que o homem pode fazer na natureza, a partir de sua 

realidade social;  

 Perceber a presença da água em diferentes condições e ambientes; 

 Compreender o ciclo da água; 

 Reconhecer que a qualidade de vida está ligada às condições de higiene e saneamento básico, à qualidade 

do ar e do espaço;  

 Adotar, por meio de atitudes cotidianas, medidas de valorização da água, a partir de uma postura crítica;  

 Perceber que o equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. 

 

Conteúdo: 

 Identificar alguns elementos poluidores e os efeitos; 

 Conscientizar quanto ao uso sustentável e sua importância; 

 Perceber o papel do ser humano nas soluções e problemas relacionados a água; 

 Desenvolver a imaginação, a capacidade de abstração e interpretação; 

 Aumentar o vocabulário; 

 Debater a importância da água, coletando dos próprios alunos quais são seus conhecimentos anteriores 

sobre o tema; 

 Fazer recortes e colagem; 

 Despertar nos alunos por meio de experiências e brincadeiras o reconhecimento da importância da água 

na sua vida e que o seu uso sustentável é uma forma racional de evitar a sua falta no futuro; 

 Levar a turma a compreender que a água é um recurso escasso no planeta e que o uso irresponsável desse 

recurso pode prejudicar a sobrevivência dos seres vivos. 
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Eixos transversais:  

Educação para a diversidade, cidadania e educação em e para os direitos humano e educação para a 

Sustentabilidade. 

 

Campo de experiências: 

✓ O eu, o outro e o nós; 

✓ Corpo, gestos e movimentos; 

✓ Traços, sons, cores e formas; 

✓ Escuta, fala, pensamentos e imaginação; 

✓ Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

Período do projeto: 

A culminância do projeto foi alterada devido a pandemia ( COVID-19) 

Desenvolvimento: 

Realizar rodas de conversas para dialogar com as crianças sobre a importância da água para 

todos os seres vivos e identificar os diferentes usos da água no nosso cotidiano, o bem que faz para o 

nosso organismo e para o meio em que vivemos. Pensar em formas para diminuir o consumo e ouvir e 

cantar músicas sobre a água, assistir filmes e fazer jogos e brincadeiras dirigidas para familiarizá-los 

com o tema de forma lúdica. Fazer carimbos de mãos com tinta azul para colocar no mural, realizar 

desenho livres acerca do tema.  

Durante todo projeto, observar as condições do tempo, marcar quantos dias fará: Sol, Chuva ou 

se ficará nublado e desenvolver atividades sobre a chuva, lembrando que algumas chuvas podem ser 

maléficas para todos e isso ocorre através da poluição. Criar com a turma um cartaz sobre 

conscientização do uso sustentável da água, e com isso fazer com que proponham soluções e exercitem 

a criatividade e o raciocínio. Ressaltar a importância da água para nossa sobrevivência e os benefícios 

para a saúde quando bebemos bastante água. Contar a história do Lago Paranoá e realizar atividades 

artísticas acerca do Lago.  

Brincadeira dirigida do afunda ou não afunda. Cantigas de roda com músicas e brincadeiras que 

falem da água. Confeccionar lembrancinhas e no dia da exposição cada turma deverá apresentar algo 
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relacionado ao tema, sugestões: recriar cenário de torneira ou chuveiro e demonstrar a melhor forma de 

tomar banho sem desperdiçar, confeccionar um crachá de guardião da água, cantar músicas, contar 

história da gotinha ‘’Plim Plim’’, criar um cartaz falando sobre poluição das águas e outros.  

Acompanhamento: 

O acompanhamento do projeto será através de atividades propostas por meio de registros. Serão 

registrados no campo de avaliação 

Referência Bibliográfica:  

Currículo em movimento da Educação básica. Educação infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto 

 Festa Na Roça 
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“Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente só descobre isso depois 

de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas há que ser medido pela intimidade que 

temos com as coisas.” 

                                                           (Manuel de Barros) 

 

Tema 

 Festa na roça 

Festa: 04/07/2020 

 Apresentação 

 As festas nas roças (festa junina) estão entre as mais antigas e características tradições da cultura 

brasileira. Além de diversas brincadeiras (quadrilha, casamento caipira, correio elegante, pescaria, acerte 

o alvo) também é conhecida por suas guloseimas e pratos típicos, decoração e vestimenta. Por ocorrer 

no mês em que se inicia o inverno, é comum também que se acendam fogueiras nas festas e soltem 

fogos de artifício. 

 Combina elementos culinários e culturais africanos, indígenas e europeus, e por isso é tida como 

tipicamente brasileira: resultado de várias misturas. É popularmente encarada como uma homenagem ao 

estilo de vida rural e interiorano por parte dos habitantes das grandes cidades, e para os rurais, é uma das 

comemorações e símbolo máximo da cultura caipira. Trazendo diversos elementos lúdicos e um 

universo rico em cores, luzes, símbolos e tradições, a festa junina certamente é um dos temas mais 

divertidos para se trabalhar em sala de aula com as crianças. 

 Problematização 
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Qual a importância de se trabalhar a festa na roça na educação infantil? 

Justificativa 

 No mês de junho começam as comemorações das Festas juninas, portanto a creche tem um papel 

importante na valorização das tradições, onde este projeto integrará junto à comunidade escolar. E cabe 

aos professores incentivar nos alunos o gosto pelas festas juninas, oferecendo-lhes subsídios para 

enriquecer o conhecimento das turmas quanto aos costumes das festas juninas, através de atividades 

lúdicas e prazerosas, contribuindo para a socialização das crianças, ensinando a valorizar e respeitar a 

cultura de cada lugar. 

 Conhecer sobre a Cultura do Brasil é trabalhar com a diversidade! Nosso pais é rico em se tratando de 

costumes e tradições, destacando o estado de Pernambuco seus aspectos sociais e religiosos, e nesta 

etapa da Educação Infantil onde apreciar essas tradições em forma de brincadeiras é um ato de aprender, 

apresento aqui propostas lúdicas acerca da exploração das características desta festa popular tradicional 

do mês de junho – As Festas Juninas.  

 PúblicoAlvo: Bebês e Crianças Bem Pequenas (4 meses a 3 anos e 11 meses e suas respectivas 

famílias). 

 

 Objetivo Geral 

O objetivo principal do projeto é enriquecer o conhecimento das turmas quanto aos costumes das festas 

juninas. Isso se dará através de atividades lúdicas e prazerosas, contribuindo para a socialização das 

crianças.  

                               

Objetivos Específicos 

 Experimentar sabores, sons, ritmos, hábitos e histórias das comunidades brasileiras (zonas rural e urbana, 

povos indígenas) (CM pág.:67) 

 Participar de atividades que envolvam histórias, brincadeiras, jogos e canções que digam respeito ás 

tradições culturais de sua comunidade e de outros grupos. (CM pág.: 67) 

 Conhecer e participar das danças folclóricas (quadrilhas, brincadeiras de roda, etc).(CM pág.:71) 

 Participar e reconhecer diversas manifestações culturais, como brincadeiras, brincadeiras de roda, jogos, 

danças, festejos e canções tradicionais (pipa, cantigas de roda, pega-pega, cabra-cega, barra-manteiga, 

corda, pião, ciranda, esconde-esconde, elástico, bambolê etc.) e demais manifestações que digam 

respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outras. (CM pág.: 72) 
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 Experimentar e vivenciar movimentos corporais por meio de vários tipos de sons e músicas de diversos 

estilos e culturas. (CM pág.: 84) 

 Vivenciar brincadeiras dançadas como as cirandas, rodas e outras possibilidades da cultura popular. (CM 

pág.:85) 

 Vivenciar brincadeiras de diferentes culturas. (CM pág.:91) 

 Ouvir canções e histórias de diferentes culturas. (CM pág.:92) 

 Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as propriedades dos objetos (odor, cor, textura, 

temperatura, tamanho). (CM pág.:96) 

 Desenvolver, de maneira lúdica, noções matemáticas de alto/baixo, comprido/curto, maior/menor, 

muito/pouco, grosso/fino, largo/estreito, pesado/leve, longe/perto, quente/frio, rápido/devagar, dia/noite. 

(CM pág.:97). 

 

Campos de experiência 

 O eu o outro e os nós; 

 Corpo, gestos e movimentos; 

 Traços sons cores e formas; 

 Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

 

Metodologia 

 Apresentação das turmas; 

 Medidas culinárias: fazendo pipocas, bolo de milho;  

 Conhecer dos símbolos juninos; 

 Comidas típicas e brincadeiras; (cada turma irá fazer uma comida típica das festas juninas) 

 Confecção de balões para enfeitar o espaço escolar; 

 Construção de murais e cartazes; 

 Pintura e desenhos sobre o tema; 

 Explorar atividades escolares artísticas como colagem e pintura de desenhos com o tema; 

 Explorar as brincadeiras e jogos juninos a fim de promover a interação e o trabalho em equipe, tais como: 

corrida no saco, bola no cesto, pescaria, cabra cega, dança da laranja, dança da cadeira; 
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Desenvolvimento das ações 

 Ensaios com todas as turmas; 

 Medidas culinária (cheio/vazio, grande/pequeno, largo/estreito, grosso/fino) pipoca e bolo de milho; 

 Apresentar os símbolos juninos (fogueira, balões e bandeirolas, quadrilhas) 

 Promover momentos de manuseio nas culinárias típicas das festas juninas, cada turma fará um prato 

típico). 

 Confeccionar as bandeirolas e balões, cada turma vai usar sua criatividade 

 Construção de murais e cartazes de acordo com o tema 

 Pinturas 

 Colagem 

 Dinâmicas com as turmas: corrida no saco, bola no cesto, pescaria, cabra cega, dança da laranja, dança da 

cadeira 

 

8.1 Recursos 

 

Folhas A4  

Cartolina 

Cola 

Tinta guache 

Papel de seda 

Papel Laminado 

Juntas 

Fita crepe  

Manteiga 

Forma para bolo 

Vasilhas 

 

Acompanhamento 

O acompanhamento do projeto será através de atividades propostas por meio de registros e fotografias.  
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Avaliação 

Será realizado por relatórios, registros com fotos das ações para integrar o RIE.  

 

Referência Bibliográfica: Currículo em movimento da Educação básica. Educação infantil 

www.novaescola.com.br 

                                    

 

Ó
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Projeto Consciência 

Negra
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Justificativa: 

              O Dia da Consciência Negra é comemorado em todo território nacional. Esta data foi 

escolhida por ter sido o dia da morte do líder negro Zumbi, que lutou contra a escravidão no 

nordeste. A celebração relembra a importância de refletir sobre a posição dos negros na 

sociedade. Afinal, as gerações de afro-descendentes que sucederam a época de escravidão 

sofrem até os dias atuais. O projeto Consciência Negra na Educação infantil, visa trabalhar o 

respeito e a valorização étnico-racial dos povos africanos de forma lúdica, destacando suas 

principais contribuições na formação da identidade cultural do povo brasileiro. A escola 

infantil deve preparar as crianças desde cedo para adquirirem uma consciência crítica com 

atitudes positivas de respeito e valorização étnico-racial. 

 

Público Alvo:  

Bebês e Crianças bem pequenas (0 a 3 anos e 11 meses). 

 

Objetivo Geral: 

Participar e reconhecer diversas manifestações culturais e demais manifestações que digam 

respeito as tradições de sua comunidade e de outras. (CM- pág.72). 

Conhecer e respeitar as regras sociais de diferentes povos e ouvir  e respeitar canções e 

histórias de diferentes culturas.(CM-pág.93). 

 

Objetivos Específicos:  

✓ Perceber que as pessoas tem características físicas diferentes( altura,etinia ,preferências, 

local de moradia), respeitando e valorizando a diversidade; 

✓ Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si, nos jogos e 

brincadeiras; 

✓ Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, modelagens, recortes, 

manipulação de papéis utilizando diversos materiais (lápis, gizão de cera, papéis de tamanhos, 

cores, texturas e formatos variados, colas liquídas e em bastão; tintas variadas, de pinturas); 
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✓ Perceber, de forma gradativa, a ideia de representação por meio da produção de rabiscos 

e garatujas na realização de tentativas de escritas não convencionais; 

✓ Conhecer as histórias e cultura africana, indígena e europeia como originárias da cultura 

brasileira valorizando suas peculiaridades; 

✓ Experimentar, nas relações, o sentimento de justiça e respeito á diversidade; 

✓ Participar de brincadeiras musicais; 

✓ Brincar com as linguagens artísticas; 

 

 

Conteúdo: 

✓ Linguagem oral: diálogo, histórias infantis e cantigas infantis. 

✓ Linguagem escrita: desenhos e garatujas. 

✓ Linguagem sonora musical: expressão corporal, relações socioafetivas e faz de conta. 

✓ Linguagem plástica: garatujas simples, modelagem, picotagem e pintura. 

✓ Classificação: gênero, formas e cores. 

✓ Ser humano: características físicas do ser humano e suas relações na vida atual. 

 

Campo de experiências: 

✓ O eu , o outro e o nós; 

✓ Corpo, gestos e movimentos; 

✓ Traços, sons, cores e formas; 

✓ Escuta, fala, pensamentos e imaginação; 

 

Desenvolvimento: 

O desenvolvimento do projeto será em consonância com os conteúdos propostos e será 

feito através de atividades individuais e coletivas com os alunos, e com a interação professor, 

monitoras e alunos. Algumas atividades serão sistematizadas e realizadas em sala de aula e 

outas junto com o corpo docente, realizaremos atividades que proporcionam  o 
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desenvolvimento das diversas formas de linguagem como cantar, dançar, desenhar, pintar, 

gincanas, dentre outras; auxiliar no desenvolvimento psicomotor como correr, rolar, pular, 

rasgar, amassar, subir, descer, andar em linha reta, empurrar. Atividades que instiguem a 

imaginação e a criatividade: faz-de-conta, reconto de histórias através de desenhos e da 

oralidade, culinária afro-brasileira, vídeos relacionados com o tema, painel com a diversidade 

e fotos dos alunos, confecção de instrumentos musicais, conceituar a capoeira, destacando 

seus mestres e gingados. 

Devem ser planejadas atividades diversificadas como: brincadeiras de roda, contação 

de histórias com fantoches, exibição de desenhos animados, confecção de instrumentos, teatro 

no pátio, sons de instrumentos, brincadeiras com brinquedos de origem 

africana,pinturas,cartazes com a diversidade utilizando as fotos dos alunos, poesias ilustradas, 

leitura de imagens de animais africanos, figurino africano. Convidar os pais e\ou responsáveis 

para uma feijoada beneficente. Fazer o registro do projeto por meio de fotografias. 

 Espaço coletivo interno: cantinho da leitura, do faz de conta, brinquedos 

confeccionados. Músicas que citem os temas: “Racismo e preconceito não (Dvd super ECA)”, 

“Menina do cabelo crespo (Marcelo serralva)” e “Todos os povos (Mundo Bita)” entre outros. 

 

Acompanhamento: 

O acompanhamento do projeto será através de atividades propostas por meio de 

registros. Serão registrados no campo de avaliação e observação 

 

Referência Bibliográfica:  

Currículo em movimento da Educação básica. Educação infantil. 

 

 

 

 

Projeto Família 
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Fortalecendo os Elos 

 
 

 

 

Dezembro 2020 

Justificativa: 

O Projeto justifica-se por entender a importância do papel da família no 

desenvolvimento integral do ser humano. O contexto familiar tem um papel de destaque na 

vida da criança, pois proporciona o entendimento de valores e atitudes que passarão a fazer 

parte desse indivíduo na sua rotina. Dentre esses fatores podemos citar o respeito , a 

afetividade e a convivência com regras criadas e reformuladas pela sociedade. 

Entende-se, com o apoio de Souza (2012, p. 5) que:  

A primeira vivência do ser humano acontece em família, independentemente de sua vontade 

ou da constituição desta. É a família que lhe dá nome e sobrenome, que determina sua 

estratificação social, que lhe concede o biótipo específico de sua raça, e que o faz sentir, ou 

não, membro aceito pela mesma. Portanto, a família é o primeiro espaço para a formação 

psíquica, moral, social e espiritual da criança. 

Isso posto, percebe-se que é imprescindível propiciar à criança a reflexão da sua 

estrutura familiar e o entendimento da estrutura de outras famílias, assim como o 

relacionamento entre as pessoas de sua família e com as demais pessoas que a rodeiam, 
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oportunizando atividades  que despertem o respeito e o interesse pelos diferentes grupos 

familiares.  

O atendimento aos direitos da criança na sua integralidade requer que as instituições de 

Educação Infantil, na organização de sua proposta pedagógica e curricular, assegurem espaços 

e tempos para participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a 

valorização das diferentes formas em que as famílias se organizam. 

(BRASIL, 2013, p. 92, apud CM, pág. 48) 

Público Alvo:  

Bebês e Crianças bem pequenas (0 a 3 anos e 11 meses). 

 

Objetivo Geral: 

Identificar, nomear e distinguir os membros de sua família, reconhecendo que há diferentes 

configurações familiares. (CM- pag.68, PDF) 

 

Objetivos Específicos:  

 Reconhecer e valorizar os membros da família; 

 Identificar as pessoas de sua família e a profissão de cada uma; 

 Produzir desenhos e/ou pinturas representando o papel de cada um na família; 

 Trabalhar os valores humanos;  

 Trabalhar comunhão e união; 

  Promover eventos entre as famílias e a escola para que os vínculos se fortaleçam; 

 Assistir desenho de famílias, demonstrando as várias configurações; 

 Brincar de faz-de-conta; 

 Realizar uma cantata de natal para a culminância; 

 Orientar as crianças sobre os direitos e deveres de cada um (na família e na escola). 

 

Conteúdo: 

 Eu e minha família; 
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 Número de membros na família; 

 Tipos de família; 

 Nome e sobrenome;  

 Valores humanos; 

 Função de cada familiar; 

 Leitura  ‘’O Livro da Família’’, Todd Parr. 

 Musicas: ‘’Nossa Família’’- Mundo Bita/ ‘’Família’’- Rita Rameh e outras; 

 Dramatizações das profissões de um dos familiares, sugestão: utilizar roupas e acessórios 

trazidos pelas crianças que represente a profissão e fazer um desfile também; 

Campo de experiências: 

✓ O eu, o outro e o nós; 

✓ Corpo, gestos e movimentos; 

✓ Traços, sons, cores e formas; 

✓ Escuta, fala, pensamentos e imaginação; 

✓ Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

 

 

Desenvolvimento: 

Durante a roda de socialização, conversar sobre a diferenças de cada um e como é a 

configuração da família a qual a criança está inserida. Perceber que cada família tem hábitos e 

comportamentos diferentes, mas, que é importante respeitar as pluralidades. Levar as crianças 

a refletirem quem elas são, de onde vieram, a importância da sua família e a função de cada 

membro familiar. Orientá-las sobre os seus direitos e deveres, na creche e na família, 

rassaltando importância da colaboração entre todos os membros da família nas tarefas diárias. 

Conversar sobre sentimentos, criando um ambiente acolhedor e de escuta, para que as 

crianças se sintam à vontade de expressar coisas que as deixam tristes e feliz dentro do 

ambiente familiar, seja através da roda, de desenhos e/ou brincadeiras de faz-de-conta.  
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Cantar músicas e assistir vídeos que falem sobre família e sobre o natal. Realizar 

brincadeiras possibilitando que as crianças possam vivenciar vários papeis e funções sociais, 

representando diferentes tipos famílias.  

Atividades que proporcionam a criança a quantificar o número de membros da família, 

o nome e o sobrenome de cada um, e distinguir quem é quem dentro do ambiente familiar 

(mãe, pai, filho, tios, avós e etc.). Propostas que instiguem a imaginação e a criatividade: faz-

de-conta, reconto de histórias e brincadeiras livres. Confeccionar cartaz, pinturas, desenhos 

livres de acordo com a temática.  

Fazer a leitura ‘’O Livro da Família’’, Todd Parr, escutar as músicas, ‘’Nossa 

Família’’- Mundo Bita/ ‘’Família’’- Rita Rameh e outras, e assistir vídeos. Realizar 

dramatizações das profissões de um dos familiares, sugestão: utilizar roupas e acessórios 

trazidos pelas crianças que representem a profissão e fazer um desfile.  

Durante o projeto, as turmas deverão confeccionar murais e ensaiar para uma cantata 

de natal que será realizada no dia da culminância do projeto. Confeccionar árvores natalinas 

com a participação das crianças, ressaltar a união e a comunhão, valores morais e sociais. 

 

Acompanhamento: 

O acompanhamento do projeto será feito através de uma observação sistemática e com 

propósitos e da realização de registro regular das atividades do projeto, com o objetivo de 

proporcionar um processo rotineiro de obtenção de informações do projeto em todas as suas 

esferas. Entende-se que os registros permitem que todos os dados reunidos sejam usados na 

tomada de decisões em prol do aperfeiçoamento e do desenvolvimento do projeto.  

 

 

 


