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[...] Em qualquer agrupamento infantil, há crianças que estão mais avançadas, 
outras em ritmos diferentes. Dispor de um tempo mais longo, em ambientes de 

variedades de brinquedos, atende os diferentes ritmos das crianças e respeita a 
diversidades de seus interesses [...] 

(KISHIMOTO,2010, p.4 )
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1. APRESENTAÇÃO 

 

A construção da Proposta Pedagógica desta Instituição proporciona uma parceria 

democrática entre comunidade e escola. A proposta foi construída a partir de observações, 

reflexões, pesquisas, palestras, debates, avaliações e das diversas atividades que são 

realizadas professores em conjunto com a comunidade escolar. O objetivo é tornar a oferta 

educacional um organismo vivo, em constante evolução rumo à melhorias que reflitam o 

empenho de todos quanto ao enfrentamentos dos desafios cotidianos vivenciados pela 

escola de maneira sistematizada, consciente e participativa. O planejamento das atividades 

escolares é uma necessidade imperiosa e, por esta razão, o objetivo desta PP, é propor um 

encaminhamento para as ações pedagógicas apresentando a organização e 

operacionalização do nosso trabalho. 

Considerando a importância desses objetivos, esta proposta procura atender a 

dimensão pedagógica da educação resumida em uma concepção de mundo que parte dos 

princípios fundamentais da escola de Educação Infantil, que são o educar e cuidar e o  

brincar e interagir.  

Ao trabalhar com crianças pequenas, é imprescindível ao professor que tenha em 

mente a importância do cuidado, atenção, envolvimento e compromisso com aqueles que 

ainda estão se desenvolvendo, as crianças, em seus aspectos fisiológicos, sociais, 

intelectuais, culturais e afetivos.  

Para Barbosa (2009), 

 

[...] o ato de cuidar ultrapassa processos ligados à proteção e ao 
atendimento das necessidades físicas de alimentação, repouso, higiene, 
conforto e prevenção da dor. Cuidar exige colocar-se em escuta às 
necessidades, aos desejos e inquietações, supõe encorajar e conter ações 
no coletivo solicita apoiar a criança em seus devaneios e desafios, requer 
interpretação do sentido singular de suas conquistas no grupo, implica 
também aceitar a lógica das crianças em suas opções e tentativas de 
explorar movimentos no mundo (BARBOSA, 2009, p.68-69). 

 

No início do ano letivo de 2020 as primeiras Coordenações Pedagógicas Coletivas 

da instituição foram destinadas à formação e capacitação profissional dos funcionários, bem 

como a rediscussão e reelaboração da Proposta Pedagócia pela equipe gestora e corpo 

docente do CEPI CURIÓ. Algumas adaptações se fizeram necessárias para atender a 

demanda do corrente ano, tanto na parte dos projetos quanto na atualização do perfil das 

famílias das crianças atendidas na instituição (que foi coletado a partir da aplicação de 

questionário socioeconômico com a comunidade escolar, na qual foi possível conhecer um 
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pouco mais das famílias atendidas e as expectativas delas com relação a escola). A partir 

dessas discussões e levantamento de informaçães foram elencados 2 projetos principais, 

que são anuais, que servirão de pano de fundo para o desenvolvimento dos demais 

projetos, que são 9 ao todo e que se vinculam aos projetos maiores. 

 

2. HISTÓRICO 

2.1  MANTENEDORA 

 

A Associação Beneficente Coração de Cristo é uma entidade sem fins lucrativos, 

com sede na Av. Recanto das Emas, Quadra 301 Área Especial Lote 26, Recanto das 

Emas, Distrito Federal, registrada na junta comercial de Brasília - DF, sob o número 

15.240.878/0001-71, em 05 de julho de 2012. 

A Escola de Educação Infantil, fundada em 02 de janeiro de 2012, iniciou suas 

atividades na comunidade local atendendo à crianças desde o berçário, onde ingressavam a 

partir dos seis meses de idade, com a finalidade inicial voltada apenas aos aspectos 

nutricional, social e recreativo. Seu regime de funcionamento distribuía-se em dois (02) 

turnos: matutino e vespertino para atender uma demanda de 80 crianças.  

Com tempo e disposição ao aprendizado, o Pastor Valdeberto Pereira de Souza, 

fundador do projeto, realizou seu sonho e com a escola fundamentada, houve consolidação 

dos encaminhamentos pedagógicos, com a valorização e qualificação dos profissionais e a 

construção de uma relação de confiança com os pais e alunos. 

Durante esse período, várias questões foram analisadas, objetivando o 

aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido, tais como: definição do local, montagem da 

infraestrutura física da escola, clientelas, situação sócio-financeira da comunidade e escolas 

das imediações. Foi apresentada aos pais uma proposta pedagógica inovadora além de um 

ambiente escolar agradável e aconchegante. 

O sonho do Pastor Valdeberto se renovou em 2013 quando firmou parceria com a 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, expandindo o atendimento 

às crianças da comunidade, sobretudo àquelas famílias que já tinham filhos na escola.  

A partir de 2014, aumentou-se a demanda e o Poder Público do Distrital Federal 

ampliou o atendimento através da celebração de Termo de Colaboração entre a Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal e a Associação Beneficente Coração de Cristo, 

para que atendessem crianças com a idade de 2 a 5 anos, sem restrição de classe social e 

pudessem ser matriculadas na Escola de Educação Infantil Coração de Cristo.  

 A partir de 1º  de maio de 2014, assumiu a presidência da Associação Beneficente 
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Coração de Cristo e a administração dos Centros de Educação da Primeira Infância 

(CEPI’s), por meio de convênio, o Sr. Valdemir José dos Santos Silva. O objetivo deste 

convênio é a ação conjunta entre o Governo do Distrito Federal – por  meio da SEEDF – e 

as instituições privadas sem fins lucrativos, em consonância com a legislação em vigência, 

nacional e local, para o atendimento a Educação Infantil. 

O Centro de Educação da Primeira Infância - CEPI CURIÓ, telefone: (61) 3053-5790, 

situada na CL 218 Conjunto F em Santa Maria – Distrito Federal, foi inaugurado no dia 28 de 

julho de 2014, iniciando suas atividades pedagógicas com as crianças. Começou a atuar 

junto à comunidade de Santa Maria, no segmento de Educação Infantil, com turmas de 

berçário e maternal. O atendimento, pautado nos documentos normativos da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal, é prestado à crianças de três meses a três anos e 11 meses 

de idade e tem por finalidade proporcionar uma educação integral, completa e de qualidade. 

Atualmente, o CEPI CURIÓ atende 174 crianças, sendo 2 turmas de Berçário (I e II), 3 

turmas de Maternal I e 4 turmas de Maternal II.  

 

2.2 ETAPAS DE CONSTITUIÇÃO 

 

A entrega das chaves para início da atuação da Associação Beneficente Coração de 

Cristo no prédio do CEPI Curió, ocorreu em 04 de julho de 2014. Entretanto, o atendimento 

não iniciou de imediato, devido ao término das obras finais da edificação do prédio. Mesmo 

assim, a instituição responsável pelo convênio convocou os professores e a equipe gestora 

para iniciar suas atividades. Neste dia, a Coordenadora Pedagógica apresentou os espaços 

do CEPI para a equipe, bem como as orientações para iniciar o trabalho de ornamentação 

das salas de aula e receber suas monitoras no dia seguinte, o qual foi organizado um café 

da manhã entre todos os funcionários com dinâmicas de interação e separação de equipes 

para cada seguimento.  

Iniciou-se, então, o trabalho no dia 28 de Julho de 2014 em suas salas e em outros 

espaços do CEPI, com a expectativa de receber os mobiliários e objetos necessários para o 

atendimento das crianças. Enfrentamos diversos dias de espera por estes materiais e 

enquanto isso foram organizadas oficinas de musicalidade, peças teatrais, histórias, 

brincadeiras, palestras, filmes e estudo do Currículo em Movimento, buscando uma 

formação e preparação dos educadores, focando na ética e nos valores essenciais para 

uma educação de excelência. 

A cada ano letivo iniciado, são aplicados questionários participativos com a 

comunidade a fim de coletar dados e sugestões das famílias para a construção da Proposta 
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P.edagógica Neste ano de 2020, foram realizadas com os pais algumas atividades para 

construção desse projeto tais como aplicação de questionários aos pais, declaração do uso 

de transporte escolar pela criança, ficha nutricional, organização da rotina da criança e o 

regimento interno da unidade.  

A metodologia de trabalho da escola se transforma 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 permitiram a participação dos pais e/ou responsáveis a 

partir de um questionário com perguntas, que procurava manter e estabelecer uma parceria 

entre comunidade e escola.  

Hoje, atendendo 174 crianças, no horário de 7h30 às 17h30, numa rotina que oferta 

além das atividades educativas, 5 refeições diárias, cuidados como banho, momento do 

sono, atividades lúdicas no período vespertino,  A Associação Beneficente Coração de 

Cristo consolidou, na região de Santa Maria, um trabalho diferenciado e de referência, que 

se materializa nas finalidades da escola e que estão bem claras na Proposta Pedagógica da 

nossa instiuição, que trás, a cada ano, novos projetos e perspectivas que atendam a 

intencionalidade que a ação educativa. 

 

“As propostas pedagógicas para as instituições de educação infantil devem 
promover em suas práticas de educação e cuidados, a integração entre os 
aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo/linguísticos e sociais da 
criança, entendendo que ela é um ser total, completo e indivisível”. 
(Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 1998, p.11). 

 

De mãos dadas com esta atividade educativa, contamos com a Coordenação 

Regional de Santa Maria, que acompanha de perto os trabalhos desenvolvidos através de 

visitas regulares e semanais da Comissão Gestora das Parcerias, que promove formação 

continuada, intervenções e propostas com o objetivo de investir sempre na melhoria 

qualitativa dos serviços educacionais prestados. Proporcionando cursos de cunho 

pedagógico, oferecidos pela equipe da UNIEB, a fim de contribuir para a atualização dos 

conhecimentos. No contexto da educação como um todo, encaminha seus professores a 

seminários e encontros com a finalidade de aprimoramento profissional. 

O atual quadro de pedagógico do CEPI é composto por 1 Diretora Pedagógica, ! 

Coordenadora, Pedagógica, 2 Professoras de 30 horas, que atuam nas turmas de 

Berçariodo, 7 Professoras de 40h, 14 Monitoras, 1 Monitora volante, 1 Secretária Escolar, 1 

Auxiliar Administrativo, 1 Nutricionista, 2 Porteiros, 1 Cozinheira, 2 Auxiliares de Cozinha, 2 

Agentes Patrimoniais e 2 Auxiliares de Serviços Gerais.  
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As Coordenações Pedagógicas ocorrem diariamente e são organizadas e 

coordenadas pela Coordenadora Pedagógica da instituição, prezando por um trabalho de 

reflexão e análise do desenvolvimento das crianças. Esses momentos são vistos como o 

tempo e os espaço necessários para o planejamento e a promoção de ações conjuntas, 

estudos, planejamento pedagógico individual das professoras, formação continuada em 

serviço e discussão de estratégias e atividades educativas pelo grupo, se configurando 

ainda, num momento de reflexão contínua acerca do fazer cotidiano. 

 

2.3 DIMENSÕES ADMINISTRATIVAS 

 

Esta Unidade de Ensino é composta por: (09) salas de aulas sendo quatro com 

banheiros, (01) pátio com área coberta, (01) sala de brinquedoteca, (01) anfiteatro, (02) 

banheiros (masculino e feminino) para as crianças, (02) banheiros (masculino e feminino) 

para as crianças com necessidades especiais, (03) salas para rede, energia e telefone, 

(01) sala da direção, (01) sala de secretaria e coordenação, (01) sala de professores, (02) 

banheiros (masculino e feminino) para professores e direção, (01) sala de almoxarifado, 

(01) hall de entrada, (01) lavanderia, (01) depósito para material da lavanderia, (01) 

depósito para material de limpeza, (01) cozinha, dois depósitos para material de cozinha, 

(01) copa, (01) lactário, (01) bebedouros, 02 banheiros (masculino e feminino) para os 

funcionários, (01) parque de areia e um estacionamento. 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EDUCATIVA 

 

Nome da instituição Centro de Educação de Primeira Infância – CURIÓ 

Endereço CL 218 Lote F/ Santa Maria-Norte 

Telefone /E-mail 61 - 3053-5790 / cepicurio218@gmail.com 

Data de inauguração 01/07/2014 

Turno de atendimento Integral 

Ensino Ofertado Educação Infantil 

Modalidades de ensino 

Creche 

Bebês – 0 a 1 ano e 6 meses 

Crianças bem pequenas – 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 

meses 

 

mailto:cepicurio218@gmail.com
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Administração: 

Associação Beneficente Coração de Cristo 

Termo de colaboração - Nº 063/2017 

Processo: 080.013.219/2016 

 

4. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

Atualmente nesta Instituição Educacional estão matriculadas 174 crianças com faixa 

etária de 03 meses a 03 anos e 11 meses, divididas em 09 turmas, sendo: 2 turmas de 

berçário  cada uma com 12 crianças, 3 turmas de maternal I com 22 crianças. As turmas de  

maternal II estão divididas em 2 turmas de 24 crianças, 1 turma com 22 e a última com 14 

crianças. A escola é inclusiva, e há aluno com diagnóstico de Transtorno do Espectro 

Autista, que tem suas atividades adequadas às suas necessidades educacionais. O CEPI 

Curió atende uma comunidade com aspectos culturais variados. As vagas são suficientes 

para suprir as demandas da comunidade. 

Ao iniciar o ano letivo de 2020 a instituição planeja uma organização diferenciada 

para o período de acolhimento e inserção, pois muitas crianças apresentam choro, medo e 

insegurança por ser o primeiro contato com o ambiente escolar. Cabe à equipe escolar 

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

amor, conforme os eixos do currículo em movimento: educar e cuidar, brincar e interagir.  

 

Para a educação de uma criança, é necessário que esta se relacione com 
outro. O educar só é possível na convivência. Ninguém se educa sozinho. A 
criança começa a ser educada desde o momento em que é cuidada por 
alguém (arrisca-se dizer que desde sua concepção). A qualidade de tal 
educação dependerá das condições ambientais, do contexto em que se 
insere; mas, dependerá principalmente das condições do(s) adulto(s) que a 
educa(m) e, sem amor, não haverá disponibilidade deste(s) em dispensar 
cuidados e educar. (CUNHA, GUIMARÃES & MOURÃO, In: MACEDO, 
2008, p. 143) 

 

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

conscientização de uma alimentação saudável, bons hábitos de higiene pessoal e 

ambiental.  

Com objetivo de conhecer o perfil da comunidade atendida no CEPI no ano de 2020, 

proporcionamos a primeira reunião no dia 28 de fevereiro no período vespertino, para 

tratarmos dos seguintes assuntos: Legislação - Organizações Pedagógicas para Instituições 

Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil, Regimento Interno da Instituição, PP 

da Unidade, Questionário aos pais, Autorização do uso de imagem da criança e outros. O 

questionário foi aplicado à todas as famílias que têm filhos que estudam no CEPI- CURIÓ. 
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Recebemos 141 questionários respondidos, os quais foram tabulados e cujos resultados 

foram: 

 

QUANTAS PESSOAS MORAM NA SUA CASA CONTANDO COM VOCÊ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

                        

                       

 

 

 

 

QUAL O TIPO DE RESIDÊNCIA DA SUA FAMÍLIA? 

  

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o questionário socioeconômico enviado à comunidade escolar no 

primeiro semestre de 2020, 47% das famílias tem como principal responsável pelo sustento 



 

11 

 

0

20

40

60

PAI
MÃE

AVÓS
OUTROS

66

45

05

2

SUSTENTO FAMILIAR 

pessoas responsáveis

0

20

40

60

80

NENHUMA
1 PESSOA

2 PESSOAS
3 PESSOAS OU

MAIS

7

64

39

05

PESSOAS EMPREGADAS

PESSOAS EMPREGADAS

da família a mãe, conforme apresenta no gráfico a seguir, sendo crescente o número de 

mães trabalhadoras. 

 

QUEM É O PRINCIPAL RESPONSÁVEL PELO SUSTENTO DA FAMÍLIA? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUANTAS PESSOAS ESTÃO TRABALHANDO/EMPREGADAS EM SUA FAMÍLIA? 
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QUAL É A RENDA MENSAL MÉDIA DE SUA FAMÍLIA? 
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QUAL O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO RESPONSÁVEL POR SUA FAMÍLIA? 

 

COMO O RESPONSAVEL DECLARA A COR DA CRIANÇA? 
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A INSTITUIÇÃO OFERECE CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES 

DE NECESSIDADES ESPECIAIS? 

 

 
SUA FAMÍLIA REALIZA ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER COM A 

CRIANÇA(QUAIS)? 
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VOCÊ PARTICIPA DAS REUNIÕES QUANDO CONVOCADOS? 
 

 

 
VOCÊ ENTENDE A IMPORTÂNCIA DA CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO?. 
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5. FUNÇÃO SOCIAL 

 

A função social do CEPI Curió consiste em promover o desenvolvimento integral da 

criança, contemplando os aspectos social, cognitivo, emocional, psicomotor e o 

desenvolvimento da linguagem, afim de que se alcance uma aprendizagem significativa. A 

escola  assume o papel juntamente com a família de tornar a criança cidadão consciente 

dos seus direitos, deveres e responsabilidades sociais.  

A instituição, conta com o apoio e o trabalho em equipe de todos os colaboradores, 

tendo em vista o desenvolvimento e bem-estar das crianças atendidas, procurando 

promover uma educação de qualidade pautada nos aspectos físicos, éticos e atitudinais. A 

comunidade escolar é composta por professoras, auxiliares de educação, crianças e pais. 

Cada um desses tem uma participação fundamental, citada abaixo com atividades e 

registros.  

De acordo com Abramowiz, 
 

A creche é um espaço de socialização, de vivências e interações”. (1995, 
p.39), ou seja, neste espaço, a criança consegue estabelecer relações entre 
o mundo e as pessoas, transformando-o em um pano de fundo no qual se 
inserem emoções. Essa qualificação do espaço é que transforma em um 
ambiente. 

 

 

O CEPI CURIÓ, seguindo as Diretrizes 

Pedagógicas, o Currículo em Movimento da 

Educação Infantil e os Indicadores de Qualidade 

da Educação Infantil do Distrito Federal tem 

como missão adotar como eixos integradores as 

ações de Educar e Cuidar, Brincar e Interagir, 

pois entende-se que essas ações são 

indissociáveis do cotidiano infantil  e são 

elementos basilares do trabalho educativo com as crianças de acordo com o Currículo em 

Movimento da Educação Infantil, 2018, p. 27. 

A nossa prática pedagógica tem como principio tornar a criança protagonista da sua 

aprendizagem, fazendo com que ela possa participar do processo de aquisição do 

conhecimento, sem descartar o que ela já sabe ou conhece tornando-a questionadora e 

participativa.  

Segundo Fillipini (2009), a escola é vista como espaço de vida, acredita no potencial 

das crianças e tem dela uma imagem positiva: “Cada um de nós tem o direito de ser 
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protagonista, de ter papel ativo na aprendizagem na relação com os outros. Esse é o motor 

da educação”. 

 

6. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  

 

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

eixos estruturantes o educar e o cuidar, bem como o brincar e o interagir. Portanto, fica claro 

que essa etapa da Educação Básica não se organiza com base em conteúdos, 

componentes curriculares ou áreas do conhecimento. As crianças têm 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 nas DCNEI (BRASIL, 2010a, p. 16) que devem pautar as propostas pedagógicas 

para a Educação Infantil:  

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;  

 Políticos, voltados para o exercício da criticidade e para o respeito à democracia e 

aos direitos de cidadania;  Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil. 

 Estéticos, para desenvolver a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade e a liberdade 

de expressão nas diversas manifestações culturais e artísticas. Esses princípios engendram 

os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com a BNCC (BRASIL, 

2017):  

1. Conviver democraticamente com outras crianças e adultos, relacionando-se e 

partilhando distintas situações, de modo a utilizar diferentes linguagens, ampliar o 

conhecimento de si e do outro, bem como o respeito em relação à natureza, à cultura e às 

diferenças entre as pessoas; 

 2. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com 

diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a 

produções culturais, seus conhecimentos, imaginação, criatividade, experiências 

emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais;  

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

gestão da instituição que oferta Educação Infantil quanto das atividades da vida cotidiana: 

escolha das brincadeiras, materiais e ambientes, por meio do desenvolvimento das 

diferentes linguagens, elaboração de conhecimentos e do posicionamento próprio;  
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4. Explorar movimentos, gestos, sons, palavras, emoções, transformações, 

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

Infantil e fora dela, ampliando seus saberes, linguagens e conhecimentos; 

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

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

opiniões, questionamentos, registros de conhecimentos elaborados a partir de diferentes 

experiências que envolvam a produção de linguagens e a fruição das artes nas suas 

diversas manifestações;  

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

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

cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição de Educação 

Infantil. 

 

7. OBJETIVOS 

           Proporcionar aos educandos uma educação de qualidade que se baseia na 

busca da integração das diferentes áreas do conhecimento e experiências com vista a 

compreensão critica e reflexiva da realidade em  desenvolver ações pedagógicas, no 

sentido de proporcionar uma aprendizagem  de qualidade através dos eixos norteadores,  

na perspectiva do brincar, cuidar, educar e interagir num ambiente favorável ao processo 

com respeito à diversidade humana. 
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7.1 OBJETVOS ESPECÍFICOS 

 

• Propiciar um ambiente favorável para contribuir com a formação da criança 

oferecendo condições para que ela possa sentir-se aceita, compreendida, independente, 

estimulando a sociabilidade; 

• Oferecer um ensino de qualidade por meio de uma prática pedagógica baseada 

em atividades lúdicas e criativa que visem o desenvolvimento do educando; 

• Promover assistência pedagógica, nutricional às crianças visando favorecer um 

desenvolvimento infantil harmônico; 

• Incentivar todos à formação integral do educando, envolvendo os aspectos 

cognitivos, emocionais e de sociabilidade; 

• 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; 

•  Oportunizar e dar condições, nas diferentes etapas da Educação infantil, para que 

todos os sujeitos desenvolvam suas capacidades para formação plena; 

•  Educar para a transformação da realidade social, valorizando a vida e a dignidade 

humana, orientada pelo conhecimento e pela ética; 

•  Ensinar com vistas à aprendizagem e aos conhecimentos historicamente 

produzidos e socialmente válidos; 

•  Adquirir controle corporal em jogos; 

•  Desenvolver a habilidade motora com ludicidade; 

•  Assumir a responsabilidade do seu próprio bem-estar; 

•  Reconhecer a si e o outro; 

•  Utilizar sadiamente as horas de lazer; 

•  Adquirir comportamentos e valores referentes ao ajustamento pessoal e social; 

•  Desenvolver atitudes favoráveis à atividade física; 

•  Estimular o respeito a diversidade (diferenças, étnicas, culturais, físicas e 

religiosas); 

•  Estimular a vivência de alguns valores como: amor, amizade, cooperação respeito 

entre outros; 

•  Respeitar a diversidade e desenvolvimento de atitudes de ajuda e colaboração; 

•  Observar e explorar a paisagem local; 
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•  Conhecimento e valorização das diversas paisagens; 

•  Conhecer e valorizar os animais da fazenda; 

•  Desenvolver a consciência sustentável a partir de ações como reciclar, reutilizar e 

reduzir, estimulando práticas de cuidado com o meio ambiente; 

•  Promover o cuidado consciente, a preservação e o conhecimento da 

biodiversidade e da sustentabilidade da vida na terra; 

•  Promover desenvolvimento integral por meio de brincadeiras ao ar  livre. 

 

8. FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 

 

Os fundamentos teóricos metodologicos apresentados a seguir e a perspectiva 

pedagógico-filosófica da escola nas concepções de: currículo, avaliação, ensino; 

aprendizagem, educação integral, entre outros, 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. 

De acordo com as diretrizes de avaliação educacional na Educação Infantil, a 

avaliação acontece principalmente pela observação sistemática, registro em caderno de 

campo, fichas, questionários, relatórios, portfólios (exposição das produções criadas pelas 

crianças) sem objetivo de promoção, mesmo para o Ensino Fundamental. As reflexões, 

análises e inferências oriundas dessa sistemática comporão o Relatório Descritivo 

Individual do Aluno, que terá sua publicação semestral; entretanto, sua elaboração é diária. 

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

desenvolvimento e do crescimento da criança em relação a ela mesma e jamais de sua 

comparação com os outros. Ao avaliar, visamos captar as expressões, a construção do 

pensamento, do conhecimento e o desenvolvimento da criança bem como suas 

necessidades e interesses, guias primordiais do planejamento e das práticas.  

O principal objetivo de Avaliação na Educação Infantil é  reorganização do 

planejamento, avaliação e reavaliação dos avanços e posturas pedagógicas na perspectiva 

de redimensionar a prática e ajustar o PP sempre que necessário.  

Assim, na Educação Infantil, a avaliação se dá principalmente pela observação 

sistemática, registros em caderno de campo, fichas, questionários, relatório, reflexão e 

portfólios (exposição e produções das crianças), autoavaliação para as mesmas possam 

fazer uma tomada de conciencia de seu momento de aprendizagens e desenvolvimento), 

entre outros: 
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Nesse sentido, as observações e registros devem ser contextualizados, isto é, 
tomando as crianças concretas, em suas histórias de vida, seus ambientes 
sociais e culturais e co-construtoras de um processo dinâmico e complexo de 
desenvolvimento pessoal e social. Variados devem ser os registros, tais como 
a escrita, a gravação de falas, diálogos, fotografias, vídeos, os trabalhos das 
crianças etc. As professoras anotam, por exemplo, o que observam, as 
impressões e ideias que têm sobre acontecimentos; descrevem o 
envolvimento das crianças nas atividades, as iniciativas, as interações entre 
as crianças etc. E usam esses registros para refletir e tirar conclusões visando 
aperfeiçoar a prática pedagógica (BRASIL, 2012:14). 

 

Para que as aprendizagens infantis ocorram é preciso que o professor considere, na 

organização do trabalho educativo a interação com crianças da mesma idade e de idades 

diferentes em situações diversas como fator de promoção da aprendizagem e do 

desenvolvimento e da capacidade de relacionar-se. Os conhecimentos prévios de qualquer 

natureza, que as crianças já possuem sobre o assunto, já que elas aprendem por meio de 

uma construção interna ao relacionar suas ideias com as novas informações de que 

dispõem e com as interações que estabelece  a individualidade e a diversidade;  o grau de 

desafio que as atividades apresentam e o fato de que devem ser significativas de maneira 

integrada para as crianças e o mais próximas possíveis das práticas sociais reais; a 

resolução de problemas como forma de aprendizagem (RCNEI, 1998, v.1, p.30). 

Na Educação Infantil, o aluno é promovido automaticamente, ao final do ano letivo. 

Conforme especificado na Lei de Diretrizes e Bases, citado abaixo: “Na Educação Infantil a 

avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro de seu desenvolvimento, sem 

objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental”. (LDB, Art. 31). 

  Não se pode desconsiderar na escrita dos relatórios ou registros avaliativos, a 

comunicação simbólica revelada nos gestos, nos silêncios, nas manifestações de choro, de 

alegria, de irritação, nos afetos e conflitos que ocorrem na relação professor-estudante. No 

entanto, a escola não deve rotular nem definir a criança em razão dessas manifestações, 

bem como não pode resumir os registros avaliativos fazendo constar neles, apenas, 

elementos captados pela avaliação informal. A observação, devidamente planejada, 

sistematizada e acompanhada do registro das informações coletadas, constitui a avaliação 

formal.    

A Razão pedagógica, a razão didática, está associada à aprendizagem do 
pensar, isto é, a ajudar os alunos se constituírem como sujeitos pensantes, 
capazes de pensar e lidar com conceitos, para argumentar, resolver 
problemas, para se defrontarem com dilemas e problemas da vida prática. 
Democracia na escola hoje, justiça social na educação, chama-se 
qualidade cognitiva e operativa do ensino (LIBANÊO, 2002, p.26). 
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9. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

A organização do trabalho pedagógico é de suma importância na condução e 

consolidação do processo educativo, sobretudo na educação infantil. Para orientar o 

trabalho pedagógico do desenvolvimento infantil, é preciso promover uma ação educativa 

devidamente planejada, efetiva e aberta ao processo avaliativo. Por isso, é imprescindível 

pensar os tempos, os ambientes, os materiais, bem como as rotinas que são organizadas 

nesse contexto educativo. 

A construção da PP da escola precisa pensar na organização do seu trabalho 

pedagógico com base em seus alunos. Um dos objetivos da PP é visar a melhoria da 

qualidade do ensino. 

A organização do trabalho pedagógico na educação infantil visa assegurar condições 

e meios para atingir uma finalidade, pois refere-se à formação integral da criança e 

proporciona seu desenvolvimento como um todo. O papel do professor como mediador dos 

diversos conhecimentos é muito importante, suas ações pedagógicas e sua metodologia 

contribuem para acolhimento das crianças na instituição e de seus familiares respeitando 

sempre as diversidades. 

É importante pontuar que a organização do trabalho pedagógico ocorre em dois 

níveis: na escola como um todo, com  a PP e na sala de aula com as ações do professor na 

dinâmica com seus alunos através do planejamento e planos de aula. Este trabalho como é 

mencionado por Libâneo é uma atividade global da organização que requer diligência e 

preparação. 

“O trabalho docente é uma atividade intencional, planejada conscientemente visando 

a atingir objetivos de aprendizagem. Por isso precisa ser estruturado e ordenado”. 

(LIBÂNEO, 1994, P. 96). 

O plano de ação constitui em trabalho de implementação e avaliação do projeto 

pedagógico da escola onde se discuti as metas e ações de desenvolvimento do calendário 

anual de atividades. Cabe articular a formação continuada da equipe escolar, orientar na 

elaboração e execução de planos de didáticos adequando mas neceidades das crianças. 

Reunião da equipe gestora e pedagógica para elaboração das atividades que 

nortearão a Semana Pedagógica; 

• Encontros para elaboração do plano de ação; 

• Participação ativa nas Semanas Pedagógicas; 

• Elaboração do planejamento semanal; 

• Elaboração do planejamento anual; 
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• Implementação da rotina pedagógica; 

• Participação nas reuniões de pais e mestres; 

• Orientação e acompanhamento sobre o preenchimento dos diários de classe e 

relatórios; 

• Reservar momentos dos estudos do currículo em movimento; 

• Orientação aos professores em conjunto individual; 

• Realização de palestras e oficinas com os pais dos alunos; 

• Acompanhar o desempenho das atividades através e registros, orientando os 

docentes para a criação de atividades diferenciadas; 

• Implementação de Projetos a serem trabalhados na escola; 

• Acompanhamento e avaliação dos projetos; 

• Incentivar e prover condições para viabilização de projetos de leitura, musicalidade, 

diversidade e sustentabilidade. 

• Realizar visitas nas salas e aula para acompanhar a dinâmica pedagógica e a 

interação professor - aluno procurando ajuda-los nas dificuldades, caso necessitem; 

• Realização de formação continuada em serviço com os profissionais da educação; 

 

A metodologia de ensino adotadas no início do ano letivo escolhe-se o tema gerador 

do projeto anual que é trabalhado no decorrer do ano em transversalidade com outros 

projetos menores que são desenvolvidos trimestralmente, buscando contemplar os 

conteúdos e temáticas consideradas relevantes dentro de todos os temas. Nestes projetos 

são trabalhados materiais reciclados e sucatas a construção de instrumentos e objetos 

estimulando a sustentabilidade e o desenvolvimento dos processos simbólicos, isso por 

meio da dramatização de histórias, músicas, entre outros. A instituição também trabalha as 

datas comemorativas que não estão nos projetos de forma interdisciplinar.  

A organização curricular da nossa creche é separada por semestre, e ao final de 

cada acontece à reunião pedagógica onde os pais recebem as atividades confeccionadas 

pelos alunos. As ações são pré-definidas no começo do ano letivo, os projetos são 

pensados de acordo com os eixos educacionais trabalhados em sala buscando desenvolver 

as necessidades dos alunos e apresentar ao final os trabalhos desenvolvidos para os pais.  

É essencial que a metodologia seja fundamentada em várias concepções de ensino 

aprendizagem dentro de uma abordagem eclética, pois seguindo essa visão abrimos um 

leque de possibilidades metodológicas que permitem um processo de construção do 

conhecimento significativo. Isso favorece aos educadores e alunos uma flexibilidade em 

atender a subjetividade do ensino e aprendizagem e formamos cidadãos críticos e 



 

24 

 

reflexivos, já que buscamos o desenvolvimento integral da criança, priorizando todos os 

aspectos, desde o físico, o psicológico, o intelectual ao social e ainda complementando-se 

com a ação familiar e comunidade. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases – LDB, em seu Art. 

29.  

Temos como princípio compreender a infância reconhecendo 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. Observando a definição do plano curricular com base no 

Currículo em Movimento SEEDF/ 2014, a escola adota os eixos transversais que são: 

Educação para a Diversidade, Sustentabilidade, Educação para e Direitos Humanos e 

Educação para Cidadania e os eixos integradores sendo assim classificados como Eixos 

Transversais com base nos Pressupostos Teóricos (pág. 36): “Possibilitam o acesso dos 

estudantes aos diferentes referenciais de leitura do mundo, com vivências diversificadas e a 

construção/reconstrução de saberes específicos de cada ciclo/etapa/modalidade da 

educação básica.  

Nossa Instituição busca desenvolver atividades de ensino aprendizagem embasada 

nos eixos norteadores do Currículo visando promover uma educação de qualidade. “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. 

Nesse sentido o trabalho pedagógico com a infância implica considerar esses eixos 

ensinando a formar opinião, levando em consideração a base familiar e valores éticos e 

sociais.” (BRASIL, 2014, pág. 32). Dentro das bases curriculares, o processo de ensino 

aprendizagem nas turmas de berçário acontece compreendendo a importância dos 

primeiros vínculos afetivos construídos. As experiências positivas que as crianças vivenciam 

propicia o desenvolvimento do aluno, auxiliando a construção da autoestima, de forma que 

estarão interagindo e participando das atividades propostas. O objetivo do trabalho 

pedagógico no nessa turma é construir aprendizagens significativas valorizando o brincar, o 

balbuciar, as descobertas diárias auxiliando na construção da identidade de cada aluno.  

Nas turmas do Maternal o processo de desenvolvimento está voltado para o 

reconhecimento de si e dos outros, os alunos estão interessados em descobrir e explorar 

tudo ao seu redor produzindo sons e movimentos. Demonstram equilíbrio e flexibilidade 

participando das atividades de motricidade como correr, pular, subir e descer de lugares e 

obstáculos em constante busca do novo. A metodologia usada em nossa Instituição busca 
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alcançar as metas e objetivos propostos neste documento baseando-se no Currículo em 

Movimento da Educação Básica. 

 

 Materiais 

 

Os materiais compreendem objetos, livros e impressos de modo geral, brinquedos, 

jogos, papéis, tecidos, fantasias, tapetes, almofadas, massas de modelar, tintas, madeiras, 

gravetos, figuras, ferramentas, dentre outros. Esses podem ser recicláveis ou reutilizáveis, 

industrializados, artesanais, de uso individual e ou coletivo, sonoros, visuais, riscantes e ou 

manipuláveis, de diversos tamanhos, cores, pesos e texturas, com diferentes propriedades. 

Entretanto, a intencionalidade pedagógica não pode ignorar e sobrepujar a capacidade da 

criança de transformar e criar por meio desses materiais no contexto educativo. 

Vale destacar que as crianças produzem cultura e são produto dela, de modo que a 

interpretação e releitura que fazem do mundo e das coisas que estão a sua volta revertem-

se em possibilidades de novos conhecimentos e aprendizagens (Curriculo em Movimento da 

Educação Básica: Educação Infantil P. 33). 

 

 

 

Organização do ambiente 

 

Os ambientes da educação infantil têm como centro a criança e precisam ser 

organizados em função de suas necessidades e interesses, inclusive com mobiliário 

adequado.  É interessante que os ambientes, sejam dentro dos espaços da instituição de 

educação infantil ou fora de seus muros, permitam explorações individuais, grupais, 

simultâneas, livres e ou dirigidas pelos profissionais da educação, não limitando a 

intencionalidade das atividades propostas.  

É importante que as crianças vivenciem experiências diversificadas em espaços que 

disponibilizem uma variedade de atividades, percebendo os formatos, cores, texturas, 

odores, dentre outros aspectos que podem ser sentidos e compartilhados entre as crianças 

(Curriculo em Movimento da Educação Básica: Educação Infantil P. 34). 
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Tempos 

 

Quando a criança tem a oportunidade de participar de situações cotidianas que lidam 

com duração, periodicidade e sequência, ela consegue antecipar fatos, fazer planos e 

elaborar sua noção de tempo. Neste espaço, cabe uma breve consideração sobre as 

possíveis denominações que um currículo pode comportar em relação à organização do 

trabalho pedagógico: atividades, temas geradores, projetos, vivências, entre outras. O 

importante é que essas estratégias sejam passíveis de atribuição de sentido por parte das 

crianças, e não sirvam apenas para mantê-las ocupadas ou controladas, afastando-as das 

experiências de vivenciar seu protagonismo infantil no processo educativo. 

 

Estruturando o tempo:  

 

• Com brincadeiras que desenvolvem e o que chama mais atenção; 

• Possibilitar envolvimento das crianças em sua construção; 

• Atividades planejadas sempre com a participação das crianças; 

• Momentos diferenciados; 

• Atenção redobrada em todas as suas necessidades. 

 

Além disso, é importante considerar as necessidades e interesses das próprias 

crianças, ou seja, o tempo destinado as atividades precisam ser organizado a partir de suas 

manifestações, isso em relação às brincadeiras, de seus momentos de descanso e de 

outras questões que permeiam a organização do trabalho pedagógico no contexto da 

educação infantil (Curriculo em Movimento da Educação Básica: Educação Infantil p. 34). 

 

Rotina 

 

É importante enfatizar que a rotina é apenas um dos elementos que compõem o 

cotidiano. Geralmente, a rotina abrange recepção, roda de conversa, calendário, clima, 

alimentação, higiene, atividades de pintura e desenho, descanso, brincadeira livre ou 

dirigida, narração de histórias, entre outras ações. Ao planejar a rotina da turma, o professor 

deve considerar os elementos: materiais, espaços e tempo, bem como os sujeitos que 

estarão envolvidos nas atividades, pois tudo deve adequar-se à realidade das crianças. 

A rotina pode ser o caminho para evitar atividades esvaziadas de sentido, rituais 

repetitivos, reprodução de regras e fazerem automatizados. Para tanto, é fundamental que a 
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rotina seja dinâmica e flexível. BARBOSA (2006) aponta que a rotina inflexível e 

desinteressante pode vir a ser “uma tecnologia de alienação” se não forem levados em 

consideração o ritmo, a participação, a relação com o mundo, a realização, a fruição, a 

liberdade, a consciência, a imaginação e as diversas formas de sociabilidade dos sujeitos 

nela envolvidos. A rotina é uma forma de organizar o coletivo infantil diário e, 

concomitantemente, espelha a proposta pedagógica da instituição de educação infantil. Ela 

é capaz ainda de apresentar quais as concepções de educação, de criança e de infância 

que se materializam no cotidiano educativo. 

Com o estabelecimento de objetivos claros e coerentes, a rotina promove 

aprendizagens, desenvolve a autonomia e a identidade, propicia o movimento corporal, a 

estimulação dos sentidos, a sensação de segurança e confiança, o suprimento das 

necessidades biológicas (alimentação, higiene e repouso), isso porque contém elementos 

que devem proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento integral da criança. 

No caso da jornada em tempo integral, sugere-se que, no período da manhã, sejam 

incluídas atividades físicas, observando o tempo e a intensidade de calor ou frio. Já no 

período da tarde, podem ocorrer atividades como sono, ou repouso e banho, ou seja, 

práticas sociais que envolvem as necessidades vitais dos seres humanos. É essencial abrir 

espaço e reservar tempo para as brincadeiras, sejam livres ou dirigidas, isso em contextos 

de educação infantil de tempo integral ou parcial. 

Vale destacar que as ações da rotina devem se pautar nas necessidades das 

crianças, e não nas relações de trabalho dos adultos. Os horários de lanche, almoço, 

limpeza das salas, funcionamento da cozinha, ou seja, as atividades relacionadas as 

crianças precisam estar sintonizadas com suas próprias necessidades. Por vezes, as 

crianças querem ou propõem outros elementos que transgridam as formalidades da rotina, 

das jornadas integrais ou parciais, dos momentos instituídos pelos profissionais da 

educação, sejam no sono, na alimentação, na higiene, na “hora da atividade”, nas 

brincadeiras, entre outros. 

A partir da observação, é possível detectar como as crianças vivem o cotidiano da 

instituição de educação infantil. Esses sinais das crianças ajudam a apontar possibilidade 

que não se limitam as rotinas formalizadas e ainda oferecem subsídios para fazer à tona a 

valorização da infância em suas relações e práticas. Cresce a relevância de um 

planejamento cuidadoso, flexível, reflexivo que minimize o perigo da rotina ser monótona, 

distante e vazia de sentido para as crianças e até para os profissionais da educação 

(Curriculo em Movimento da Educação Básica: Educação Infantil P. 34 e 35). 
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Datas Comemorativas 

 

A exploração das datas, festejos, eventos comemorativos no calendário da educação 

infantil está bastante naturalizada em suas instituições educativas. Entretanto, tal fato não 

pode obscurecer a necessidade de reflexão acerca dessa realidade. Nesse sentido, ao 

propor celebração de datas comemorativas no calendário letivo, é importante que, 

coletivamente, os profissionais da educação reflitam a respeito disso, respondendo questões 

como: 

• Por que a instituição de educação infantil acredita ser válida a mobilização de equipes para 

celebrar esta ou aquela data específica? 

• Por que é necessário realizar atividades acerca das datas comemorativas, todos os anos, 

com poucas variações em torno do mesmo tema? 

• As atividades relacionadas a temática ampliam o campo de conhecimento das crianças? 

Em que sentido? 

• As atividades forma escolhidas pelo coletivo da instituição educativa, pela família e ou 

responsável ou pelas crianças? 

• Os sentidos e as aprendizagens infantis são levados em consideração? 

• O trabalho desenvolvido em torno das datas está articulado com os objetivos relacionados 

a aprendizagens?  Constam na proposta pedagógica da instituição educativa? 

• As crianças são submetidas, ao longo dos anos, as mesmas atividades, ações e 

explicações? 

• Considera-se as idades das crianças, seus interesses e capacidades ao se eleger as datas 

comemorativas? 

• São feitas diferentes abordagens para diferentes faixas etárias? 

• Interrompem-se trabalhos em andamentos para incluir datas comemorativas? 

• Quais são os critérios para a escolha das datas comemorativas? Algumas são mais 

enfatizadas que as outras? Por quê? 

• Os conteúdos e as atividades comemorativas são problematizados pelos adultos e pelas 

crianças? 

• Como são tratados os aspectos culturais dessas datas comemorativas? Sob qual enfoque? 

Com qual aprofundamento? 

• Quais valores, conceitos, ideologias atravessam essas celebrações? 

 

As datas comemorativas são datas que relembram eventos históricos e culturais e 

também podem fazer parte do costume ou da tradição de um povo. Essas datas estão 
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presentes praticamente em todas as propostas pedagógicas das instituições de educação 

infantil quando são transformados em temas para serem abordados em projetos, estudos ou 

eventos. 

Coletivamente, promover a crítica e a reflexão em torno das datas comemorativas 

auxilia na problematização de experiências curriculares. O que importa é tornar datas e 

festas carregadas de sentidos para as crianças, colocando, como centro do planejamento 

curricular, as aprendizagens dos estudantes, seu desenvolvimento e sua cidadania 

(Curriculo em Movimento da Educação Básica: Educação Infantil P. 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A organização escolar é feita da seguinte forma: 

 

Bebês: 0 a 1 ano e 6 meses e crianças bem pequenas: 1 ano e 7 meses a 3 anos e 

11 meses. 

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

letivos constituído de 10 (dez) horas relógio de atividades, totalizando 50 horas semanais. 

As crianças participam da rotina da Instituição com atividades diversificadas como: 

atividades pessoais, dirigidas e livres; sono; banho, alimentação, anfiteatro, pátio e parque 

de areia.  

A rotina acontece conforme a tabela a seguir: 
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Atividades de rotina Descrição 

Entrada 

As crianças do Berçário I e II são levadas pelos pais até a sala de 

aula. No período de adaptação os pais deixam seus filhos nas salas 

de aula. A partir do período de adaptação as crianças são recebidas 

no pátio,   entram sozinhas e são acolhidas pelas monitoras e 

professoras no Hall de entrada. O café  da manhã é servido dentro de 

sala de aula. 

Roda de conversa 

As professoras fazem as acolhidas no pátio da instituição onde elas 

cantam, contam histórias, fazem teatro e outras atividades. Em 

seguida retornam para suas salas para realizarem os combinados de 

sala: Quantos somos? Como está o tempo? (Calendário e a 

socialização das crianças). 

Atividades no pátio 

Acontecem as brincadeiras livres e dirigidas, no matutino com as 

professoras regentes de 30h e 40h. Após acontece a  coordenação 

pedagógica das professoras de 30h de 13h às 14 horas e  no 

vespertino as professoras de 40 horas permanecem nas salas em 

regência até 16h   quando saem para 1 hora de coordenação 

pedagógica deixando a turma sobre a responsabilidade da monitora 

que desenvolve uma atividade mencionada no plano de aula 

vespertino. 

Brincadeiras livres 

Conforme escala, as professoras e monitoras, uma vez por semana 

acompanham suas crianças para o parquinho de areia  portando 

brinquedos de plásticos,  exceto os Berçários I e II que tem atividades 

diferenciadas conforme idade. 

Parque 

Conforme a escala e a organização da instituição, uma vez na 

semana, cada professora tem o seu horário para ir ao parque de 

brinquedos, podendo haver alteração. Exceto os Berçários I e II que 

tem atividades diferenciadas conforme idade. 

Vídeo 

Conforme a escala e a organização da instituição uma vez na semana 

cada professora tem o seu horário para ir ao vídeo. Podendo haver 

alteração.  

 

Casa de boneca 

A casa de boneca fica no pátio onde as crianças tem fácil acesso, nos 

momentos das brincadeiras livres elas tem autonomia para escolher 

como querem brincar. São utilizadas, também, para apresentações 

teatrais conforme os planejamentos. 

Contação de histórias 

Acontecem todos os dias dentro e fora de sala de aula conforme os 

planejamentos de cada professor regente. Toda sexta-feira acontece 

a hora cívica e o dia de trazer o brinquedo de casa. 

Brincadeiras dirigidas 

Conforme o plano de aula, cada professora desenvolve brincadeiras 

de acordo com a turma e suas necessidades. Acontecem geralmente 

no pátio, na área externa, solário e na área verde. E no período 

vespertino as brincadeiras são orientadas pelas monitoras, exceto as 

professoras de 40 horas, pois as mesmas permanecem nas salas em 

regência até 15h 45 min, quando saem para uma hora de 
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coordenação pedagógica, deixando a turma sobre a responsabilidade 

da monitora que desenvolve as brincadeiras mencionadas no 

Relatório das Atividades Desenvolvidas no Vespertino. 

Atividades corporais 

As professoras desenvolvem atividades de circuito, psicomotricidade, 

lateralidade, coordenação motora fina e grossa, equilíbrio corporal e 

espacial e outras no período matutino e as monitoras no período 

vespertino exceto as professoras de 40 horas, pois as mesmas 

permanecem nas salas em regência até 15h 45 min quando saem 

para uma hora de coordenação pedagógica, deixando a turma sobre 

a responsabilidade da monitora que desenvolve as atividades 

corporais mencionadas no Relatório das Atividades Desenvolvidas no 

Vespertino.  

Atividades musicais 

Diariamente os professores desenvolvem atividades relacionadas às 

músicas dentro e fora de sala de aula. Pela manhã, as atividades são 

direcionadas pelas professoras e no período vespertino quando saem 

para hora de coordenação pedagógica a turminha ficam sobre a 

responsabilidade das monitora que desenvolve a atividade 

mencionada pelas professoras. 

 

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 a 

criança e o objeto do conhecimento, envolvendo a comunidade escolar em geral na 

discussão e definição de prioridades, estratégias e ações no processo educativo. 

Com assistência das 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 monitoras que colaboram ativamente com a qualificação do trabalho 

pedagógico. 

As atividades propostas na unidade educativa são discutidas em Coordenações 

Pedagógicas com a equipe de professoras e gestoras. Em alguns momentos, nas atividades 

livres, as crianças são consultadas sobre o que desejam fazer. Para isso, é necessário que 

o ambiente, em termos de matérias e espaços, dê condições. As crianças participam da 

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. 

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, mas o ideal é 
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que sejam ofertadas outras opções de atividades para as crianças que não querem ou não 

conseguem 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. No maternal é ofertada o 

banho como rotina e alguns momentos como diversão através de banho de piscina e 

mangueira, quando as condições climáticas assim permitirem. As refeições são servidas em 

temperatura adequada para as crianças, sendo cinco refeições ao dia, (café da manhã, 

lanche, almoço, lanche da tarde e o jantar). Os cardápios são separados de acordo com as 

faixas etárias das crianças. 

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 é 

relevante realizar passeios pelo 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 maternais. Cabe às professoras organizar 

espaços e momentos para que as crianças, livremente, explorem o ambiente e escolham 

suas atividades específicas, mas é interessante intervir e participar das brincadeiras, quando 

assim for necessário. 

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 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. 

Coordenador Pedagógico: 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. 
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Secretário Escolar: Desenvolver atividades na área administrativa, dando suporte 

às atividades da instituição. 

Professor: Reconhecer e adotar a indissociabilidade do educar, cuidar 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: 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. 

Zeladora: Realizar trabalhos relativos à limpeza e conservação de salas, pátios, 

instalações sanitárias, áreas verdes e demais dependências das entidades e equipamentos 

sob sua responsabilidade. 

Agente Patrimonial (vigia): exercer a vigilância da instituição orientando pessoas 

que eventualmente circulem em locais inadequados. 

Auxiliar Administrativo: Desenvolver atividades na área administrativa dando 

suporte as atividades da instituição; atender ao público em geral; participar de programa de 

treinamento, quando convocado; executar outras atividades compatíveis com sua função, 

sempre que se fizer necessário. 
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Relação do quantitativo que compõem o CEPI Curió por função são: 

 

Presidente: 01 

Diretora: 01 

Coordenadora: 01 

Secretária escolar: 01 

Menor aprendiz: 02 

Professoras: 09 

Monitoras: 15 

Porteiro: 02 

Nutricionista: 01 

Cozinheira: 01 

Auxiliar de cozinha: 02 

Auxiliares de serviços gerais: 02 

Agente patrimonial: 02 

Auxiliar Administrativo: 01 

 

10. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação na Educação Infantil busca responder se e quando os direitos e objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento estão em processo de consolidação. Objetiva, 

portanto, cotejar a educação ofertada e os parâmetros indicadores de qualidade. Nesse 

sentido, a qualidade, embora seja um termo polissêmico, pode encontrar amparo se for 

negociada entre os envolvidos (BONDIOLI, 2004). 

Será realizada principalmente pela observação sistemática, registro das atividades, 

fichas, questionários, relatórios, conselho de classe (exposições das produções feitas 

semestralmente).   

Também são realizadas palestras, reuniões e encontros com familiares nos dias 

letivos temáticos de acordo como o calendário escolar proposto pela SEEDF. É 

disponibilizado duas vezes ao ano um  questionário para verificar o nível de satisfação sobre 

a forma e como o trabalho está sendo realizado pela instituição Curió, no qual é verificado 

se as expectativas da família estão sendo ou não atendidas e quais são as sugestões 

viáveis para a melhoria dos serviços educacionais prestados. 

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 
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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. 

Nos momentos de planejamento e coordenações pedagógicas, buscamos sempre 

refletir sobre as nossas práticas, a fim de evidenciar ações de sucesso e reorganizar as 

ações que precisam ser melhoradas, visando à promoção de uma educação de qualidade, 

pois avaliar é acompanhar a formação da aprendizagem do educando, é o cuidar, interagir 

de uma forma lúdica para que o educando aprenda.  (CHATEAU, 1987, p.4). 

 

11. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A organização curricular está embasada, tendo como 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 campos de experiência: o eu, o outro, e o nós, 

corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e 

imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 De acordo com o planejamento curricular a criança é o 0sujeito de direitos que é 

portador de teorias, saberes; que pensa sobre o mundo e atribui sentido a ele a partir do que 

lhe é oferecido: uma criança que não passa incólume as propostas que vivencia desde sua 

chegada até a saída da instituição.  

No que diz respeito à função sociopolítica e pedagógica, as DCNEIs (2009), 

reconhece a importância da Educação Infantil como espaço pedagógico, que proporciona às 

crianças o desenvolvimento pleno, sobretudo no que tange aos direitos civis, humanos e 

sociais. Isso significa, finalmente, considerar as creches e pré-escolas na produção de 

novas formas de sociabilidade e de subjetividades comprometidas com a democracia e a 

cidadania, com a dignidade da pessoa humana, com o reconhecimento da necessidade de 

defesa do meio ambiente e com o rompimento de relações de dominação etária, 

socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa que ainda marcam 

nossa sociedade. Sobre a elaboração do currículo as DCNEIs (2009) orientam que: Art. 3º O 

currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam 

articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte 
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do 144 patrimônio cultural, artístico, ambiental, cientifico e tecnológico, de modo a promover 

o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade.  

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 essa articulação nos momentos de estudos e planejamentos. 

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

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

respeitam o desenvolvimento individual do estudante embasado no Currículo em Movimento 

do Distrito Federal – Educação Infantil. 
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12. PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 

GESTÃO PEDAGÓGICA 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS 

 
CRONOGRAMA 

• Garantir a ordem e 
disciplina dentro da 
instituição, executando 
as políticas 
educacionais, 
promovendo encontros 
com a comunidade 
escolar, em prol das 
ações executadas na 
escola. 

• Uma escola de 
qualidade 
garantindo a 
apropriação do 
conhecimento 
científico como 
instrumento para a 
vida do educando. 

• Palestras e reuniões 
para a formação e 
informação. 
•  Avaliação 
Institucional 

• Processual e 
contínua. 

• Direção, 
Coordenação 
Pedagógica, 
Orientação 
Educacional e 
Professores 
 

 

 

• 12 meses. 

      

GESTÃO PARTICIPATIVA 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

• Contribuir para uma 
ação articulada de 
todos envolvidos com a 
realidade da escola. 

 

• Uma escola que de 
fato atue 
democraticamente, 
considerando a 
garantia de 
participação coletiva, 
valorizando os 
profissionais da 
educação, suas 
ideias e projetos de 
modo que todos 
passem a ser co-
gestores. 

• Reunião geral para 
esclarecimento e 
sugestões, contribuindo 
para a construção do 
PP participação no 
programa nacional de 
segurança alimentar e 
nutricional SESC Mesa 
Brasil.  

• Processual e 
contínua. 

• Gestores, 
professores, 
monitores e 
comunidade escolar. 

• 12 meses. 
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                                                                                   GESTÃO FINANCEIRA 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
METAS AÇÕES 

AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

• Administração da 
verba repassada pela 
SSEDF com 
responsabilidade e 
transparência de 
acordo com as regras 
da prestação de 
contas. Organizar e 
redistribuir as 
finanças de acordo 
com as necessidades 
da escola. 

• Acompanhamento 
da utilização dos 
recursos repassados 
a Instituição. 

• Assessorar na 
aplicação de 
recursos, controlando 
entradas e saídas 
financeira. 

• Observação 
constante nas metas 
estabelecida e no 
Plano de trabalho. 

• Elaboração de 
controle de gastos 
por metas. 

• Processual e 
contínua. 

• Contador e auxiliar 
administrativo, diretor 
e gestor financeiro. 

• 12 meses. Por meio 
do recebimento de 
notas e da prestação 
de contas junto ao 
gestor. 

 

 

 

 

GESTÃO DE PESSOAS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
METAS AÇÕES 

AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

• Promover o diálogo 
aberto com vistas as 
sugestões e 
intercambio das 
relações. 

• Integração de 
pessoas em diversos 
papeis que 
desempenham na 
escola com 
valorização e respeito 
as ideias individuais. 

•Atividades 
recreativas, 
esportivas e culturais 
de integração entre 
comunidade e escola. 

• Processual e 
contínua. 

• Professores e 
agentes educacionais 
comprometidos com 
o trabalho 
pedagógico. 

• 12 meses 
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                                                                                     GESTÃO ADMINISTRATIVA  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

• Promover adaptação 
dos recursos e da 
infraestrutura 
necessários ao 
funcionamento da 
instituição. 

• Conservação em sua 
estrutura física e 
material em que os 
recursos financeiros 
sejam socializados, 
sendo discutida sua 
aplicação. 

• Adequação de 
recursos financeiros 
para alimentação, 
materiais pedagógicos 
e melhoria do espaço 
físico. 

• Processual e contínua • Diretor e auxiliar 
administrativo. 

• Longo prazo. 
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13.  ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA  

 

O acompanhamento e a avaliação da PP pressupõem reflexão com base em dados  

“[...]  concretos  sobre  como  a  escola  organiza-se  para  colocar  em  ação  seu  Projeto  

Político-Pedagógico”  (NEVES,  1996,  p.  32). A PP será avaliada mediante o resultado das 

ações propostas visando o desenvolvimento das aprendizagens, a qualidade e excelência 

de um trabalho feito em equipe e embasado nos aspectos éticos e morais, culturais e sociais 

levando em conta a trajetória da comunidade escolar, não só para garantir um processo 

formativo e o sucesso para as crianças, como também para cumprir o seu compromisso 

com a sociedade.  

Em relação à avaliação do projeto formal entre pais e funcionários, é realizado nas 

reuniões questionário subjetivo e anônimo, que deixa o avaliador seguro para trazer pontos 

positivos e negativos de qualidade física e pessoal. A avaliação é um processo diário, no 

que tange a captação de subsídios para a melhoria da qualidade da educação. 

A pesquisa de satisfação acontece no final do ano através de questionários para os 

pais e/ou responsáveis sendo colocadas as respostas diretamente na urna e levado para a 

mantenedora para avaliação e posteriormente são analisadas as estratégias de mudanças e 

pautas para melhorar os atendimentos e infraestruturas, imediatos ou próximos, dentro da 

nossa instituição. Nesse sentido, a instituição entende que as etapas de acompanhamento, 

controle e avaliação da PP envolvem momentos destinados a essa reflexão das ações, 

práticas e concepções contidas neste documento. 

A avaliação é realizada com a participação da comunidade escolar, o planejamento 

semanal, semana pedagógica, reuniões de pais, coordenação pedagógica e aplicação de 

questionários fazem parte desses momentos de reflexão, que permitem, se preciso uma 

reorganização do trabalho pedagógico. 
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14. PROJETOS ESPECÍFICOS  

PROJETOS E AÇÕES DE 2020 

PROJETOS  

PLANEJAMENTOS 

AÇÕES 

JUSTIFICATIVA OBJETIVO 

Projeto Acolhimento e Inserção (10 a 
21 de fevereiro) 

• Apresentação dos espaços 

• Teatro, contação de histórias 

• Brincadeiras no pátio ( rodas) 

• Pintura de rosto, Cine pipoca, 
Brincadeiras no parque 

• Reunião de apresentação do  de 
funcionários, normas internas e 
preenchimentodo questionário sócio 
econômico. 

Os primeiros dias na escola geram 
expectativas,ansiedade,insegurança,angústia,medos e 
dúvidas em pais,crianças e equipe escolar. Considerando 
esse momento muito importante é fundamental 
desenvolver um trabalho que facilite o acolhimento  do 
ambiente familiar ao ambiente escolar dia após dia, ela vai 
criando um vínculo com os educadores, colegas e 
atividades, sentindo ser cada vez mais segura. Sendo 
assim Pensando e planejando atividades que garante uma 
inserção gradativa,envolvendo todos em um ambiente 
afetivo e acolhedor. 

• Perceber limites e regras nas relações 
interpessoais. (Currículo em Movimento, p.65) 

• Interagir com as crianças de diferentes faixas 
etárias e com adultos em atividades de 
locomoção. (p.74) 

• Expressar seus próprios traços usando 
diferentes materiais(tinta, areia,dentre outros) 
(p.88). 

Projeto semestral: Sustentabilidade  
(17 de Março) 
Este projeto visa ajudar na 
conscientização das crianças em relação 
a preservação, economia, reutilização e 
hábitos alimentares saudáveis, 
mostrando o consumo consciente dentro 
e fora da instituição de ensino. 

O Trabalho com o tema ‘’ Sustentabilidade’’ que se propõe 
aqui, deverá apresentar para as crianças uma visão ampla 
que envolve inúmeros problemas que o mundo atual vem 
enfrentando. Conscientizar sobre os benefícios de uma 
boa alimentação, a importância de reciclar e reutilizar, 
fazer uma coleta seletiva correta para a preservação do 
meio ambiente.  

• Proporcionar o conhecimento e a 
conscientização acerca do tema. 

• Envolver a criança no meio ambiente e 
desenvolver a construção de suas atitudes 

• A preservação com o desenvolvimento 
sustentável. 

Projeto: Sustentabilidade 
Festa das Cores 
Teatro com as educadoras 
Filmes: Boas maneiras-Turma da 
Monica 
Diálogo com os alunos 
 

É de grande importância incentivar desde cedo os valores 
no dia-a-dia das crianças e conscientizá-los á necessidade 
em preservar o meio ambiente a alimentação tais como: 
reciclar, reultilizar, respeitar o meio ambiente,  
 

• Conhecer os ciclos da vida, plantas, animais e 
seres humanos; (pag:99) 

• Participar do cultivo e plantio de horta 
desenvolvendo hábitos de cuidado e 
responsabilização com o meio ambiente. 
(p.100) 



 

42 

 

Dia letivo Temático (17 de março) 
Encontro com toda família Curió. 
Dinamica para o PP “Construindo uma 
história juntos”. 
Dinamica para a Mulher 
Abertura do projeto Sustentabilidade 

Este dia será promovida uma interação com a comunidade 
escolar afim de promover uma socialização entre escola x 
família. 

• Orientar sobre a importância do projeto 
pedagógico 

•  conscientizar a importância do projeto 
sustentabilidade 

• Valorização da mulher como um todo. 

Projeto: Sustentabilidade Alimentar 
(ANUAL) 
Promover o autoconhecimento de forma 
sustentável e saudáveis de se produzir e 
comercializar os modos alimentares 
cruciais para o desenvolvimento tanto da 
produção quanto de consumo 

O intuito do projeto é mostrar as crianças sobre os 
benefícios de uma boa alimentação em forma de 
reaproveitamento integral dos alimentos e adequar o estilo 
de vida saudável proveniente de alimentos in natura e 
cultivados no ambiente escolar. 

• Aprimorar o conhecimento sobre os benefícios 
da alimentação 

• Incentivar de forma prazerosa o plantio, cultivo 
e coleta 

• Implantar no cardápio escolar o 
reaproveitamento dos alimentos 

• Envolver a criança na cozinha experimental. 
 

Projeto Desfralde (09 de março) 
Conversas informais passo a passo a 
serem seguidas e acompanhadas no 
processo desfralde,  confecção do mural 
tchau tchau fraldinha. 
  

Aprender a usar o banheiro é um processo composto de 
diversas etapas, a criança pode levar alguns dias ou 
alguns meses para aprender. 
Os educadores tem em mãos ajudar a criança na 
construção de sua autonomia e independência para retirar 
o uso das fraldas.  

• Fazer com que a criança aprenda a usar o 
banheiro com autonomia. 

• Participar colaborativamente das atividades de 
higiene pessoal(pag:99) 

• Experimentar atividades que envolvam 
sensações táteis e percepção das partes do 
próprio corpo.(pag:71) 

Semana Distrital de Conscientização 
e Promoção da Educação Inclusiva 
aos Alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais (Lei Distrital 
nº 5.714/2016). 
Musicalização: A diferença é o que nos 
une; Teatro com as professoras, Turma 
da Monica, inclusão 
Roda de conversa. 
Desfile com os alunos 
Tapete sensorial 
Brincadeira de cabra cega 

 
A semana vem como objetivo de abordar a importância do 
respeito às diferenças na escola mais inclusiva, Com 
figuras de pessoas diferentes como cor, nome, estatura, 
problemas físicos ou mentais, entre outros. Ser diferente é 
normal cada um é o que é.  

• Entender que todos têm direito à vida,ao lazer 
e, principalmente , à educação,respeitando as 
diferenças existentes  entre as pessoas. 

• Expressar musicalmente de modo livre e 
direcionado(pag:81) 

• Observar diversas imagens por meio de 
fotografia. 
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Semana da Conscientização do uso 
sustentavel da água ( Lei Distrital 
nº5.243/2013). 
A importância da água na 
sustentabilidade 
Confecção de mural. 
Apresentação das professoras com a 
música A água- Cristina Mel 
Apresentação com as crianças 

 
Diante dessa problemática cada vez mais atual e evidente 
(visto que muitas regiões tem experimentado secas e falta 
d’água), elaboramos este projeto pedagógico.  

• Conhecer ações relacionadas ao consumo 
sustentavel (economia de matéria prima, água 
e energia) e atitudes como reduzir, reciclar e 
reutilizar, desenvolvendo práticas de cuidado 
com o meio ambiente. (Currículo em 
Movimento, p.99) 

VIII Plenarinha da Educação Infantil: 
Musicalidade das infâncias: de lá, de 
cá, de todo lugar 
Interação e brincadeiras ouvindo, 
apreciando, cantando e aprendendo os 
seus significados. 
Trazem consigo experiências e vivências 
provenientes de suas relações nos 
diversos grupos sociais. 

O projeto será desenvolvido com a participação das 
famílias que estará sendo proposto ações acerca da 
importância da musicalidade nas atividades desenvolvidas 
pela proposta pedagógica da instituição.  

• Estimular a aprendizagem por meio da 
musicalidade nas diferentes linguagens. 

• Criar oportunidades para que professoras(es) e 
crianças ampliem seu repertório dentro da 
musica. 

• Vivenciar musicas diversas ensinadas e criadas 

• Resgatar musicas e seus Ritmos 

Brincando e criando com a arte da 
literatura (17 de Abril a 23 de Outubro) 
Contação de histórias 
Confecção de cartazes 
Diálogo com os alunos 
Ensaios para apresentação 
Realizar reconto 
Confecção livrão, livreto. 
Confecção do mascote 

O intuito deste projeto é desenvolver a imaginação, 
emoção e sentimento da criança, através da leitura de 
forma prazerosa e divertida, É importante para criança 
ouvir histórias, pois é através dos livros que a criança 
enfoca a importância de se ouvir, contar, recontar e 
interpretar histórias.  
 

• Desenhar descrevendo histórias(CM pag:83) 

• Acompanhar leituras por meio de 
ilustrações.(CM pag:91) 

• Representar, por meio do grafismo(desenho), 
as histórias ouvidas. (CM pag:91) 

• Descrever imagens dispostas em variados 
suportes(fotografias, pinturas, objetos, 
gravurase obras de artistas(CM pag:83) 

Inicio do projeto A Sacola Viajante 
Confecção da sacola viajante 
Apresentação de literaturas brasileiras 
envolvendo a criança e a família, será 
executado atividades encaminhada para 
casa. 

 
Este projeto tem por objetivo contribuir para a ampliação 
de visão de mundo, envolvendo a criança e a comunidade 
escolar estimulando o hábito da leitura no ambiente 
familiar. 

• Ouvir histórias sonorizadas. (Currículo em 
Movimento, p.80) 

• Representar, por meio do grafismo (desenho), 
as histórias ouvidas. (Currículo em Movimento, 
p.91) 
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08 de Abril Dia de formação- dia não 
letivo 

Conforme o calendário escolar o dia de Formaçao não é 
letivo. Sendo que este dia é reservado para formação e 
qualificação dos profissionais de educação  

 
 

• Aprimorar os conhecimentos das práticas 
pedagogicas 
 

Aniversário de Brasília (21 de Abril) - 
Conhecendo o Cerrado de Brasilia 
 

No intuito de contribuir para o conhecimento sobre a 
cidade de Brasília e seus monumentos, por meio de 
oralidade, construção de maquetes e passeios, estaremos 
propondo atividades que fortaleça as aprendizagens 
através da ludicidade, musicalidade e expressão corporal.   
 

• Conhecer a história de Brasília, curiosidades e 
a história de vida de pessoas que constituem 
este contexto. (Currículo em Movimento, p.67) 

Projeto anual: Sustentabilidade 
Alimentar  
Tem o intuito de promover 
autoconhecimento de formas 
sustentáveis e saudáveis  
. 

O intuito do projeto é mostrar as crianças sobre os 
benefícios de uma boa alimentação, em forma de 
reaproveitamento integral dos alimentos e adequar o estilo 
de vida saudável  proveniente de alimentos in natura e 
cultivados no ambiente escolar. 
 
 

• Aprimorar o conhecimento das crianças sobre 
as formas de plantar, cultivar e coletar; 

• Implantar no cardápio escolar preparações de 
reaproveitamentos integral dos alimentos. 

Diversidade Cultural – Festa das 
Regiões  
A festa das regiões trabalha a 
diversidade cultural de um povo e seus 
valores  

Resgatar e imitar gestos e movimentos das crianças e 
adultos através de danças folclóricas, quadrilhas, 
brincadeiras antigas e seus costumes.  

• Enriquecer o conhecimento das crianças 
quanto aos costumes, através de atividades 
lúdicas; 

• Conhecer a história das festividades culturais 
juninas. 

(30 de Abril) Conversa sobre o dia 1º 
de Maio dia do Trabalhador 
Desfile das profissões 

Reconhecer a importância das diferentes profissões para 
a vida em sociedade, identificando seus instrumentos 
característicos e funções sociais. 

• Perceber as diferentes profissões existentes e 
sua importância para a vida em sociedade. 

• Identificar diferentes profissões existentes na 
sociedade, incluindo o trabalho no campo, e 
reconhecer sua importância na coletividade. 

Semana de Educação para vida ( lei 
federal nº 11.998/2009) 

 • Vivenciar brincadeiras da cultura infantil.  

• Participarem atividades de músicas, 
estimulando o trabalho corporal. 

• Explorar, por meio dos sentidos elementos 
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naturais. 

• Participar de atividades que envolva histórias, 
brincadeiras, jogos e canções.Trabalhar os 
direitos da criança e do adolescente. 

Projeto: BI-BI fom-fom: Aprender a 
conviver com o trânsito. 
Levar em questão que os pequenos 
fazem parte do trânsito, por isso, desde 
muito cedo precisam estar atentos ao 
comportamento que devem ter. 
  

A Segurança no trânsito é uma questão importante em 
todas as esferas da sociedade, principalmente nas 
escolas, que possuem o importante papel na formação de 
indivíduos mais conscientes. O seguinte projeto vem com 
intuito de construir o conhecimento dos princípios 
essenciais de segurança no trânsito. 
 
 

• Movimentar o corpo de diversas maneiras em 
espaços amplos e de circulação livre. (Currículo 
em Movimento, p.70) 

• Identificar os meios de transportes e alguns 
sinais de trânsito, bem como ações de 
segurança ( uso da cadeirinha, cinto de 
segurança, faixa de pedestre).   (Currículo em 
Movimento, p.67) 

• Vivenciar situações que demonstram ações no 
trânsito exercitando a musculatura por meio de 
brincadeiras, Jogos e ginasticas(assoprar 
apitos, língua de sogra, balão de ar, etc). 
 

Projeto: Família – Essa família é muito 
unida. 
A Família é o primeiro ponto de 
referência para a criança, assim também 
a sua casa. 

Este tema visa promover a interação escola/família, a fim 
de estimular o desenvolvimento de sentimentos como 
carinho, amor e respeito ao próximo tanto em casa, como 
na escola e propiciar o respeito pelos diferentes grupos 
familiares, este projeto será desenvolvido a fim de tentar 
identificar e superar os desafios, trabalhando na criança a 
afetividade e a importância deste sentimento no convívio 
familiar e escolar, buscando na interação entre ambas as 
partes, uma formação das crianças como seres cidadãos. 

• Indentificar, nomear e distinguir os membros de 
sua família, reconhecer que há diferentes 
configurações familiares.(CM,Pg:66) 

• Interagir com produções artísticas individuais e 
coletivas. (CM,Pg:79). 

• Ouvir e respeitar histórias de diferentes 
culturas. (CM,Pg:92). 

Culminância do Projeto Plenarinha  
A Musica naturalmente esta inserida no 
desenvolvimento da criança desde muito 
cedo, Sejam nas canções de ninar, 
brincadeiras entre outras. 

A música, que passa de geração para geração e é umas 
das linguagens mais antigas da humanidade, faz parte do 
nosso contexto educacional. Ela possui um papel 
importante na educação das crianças, contribuindo para o 
desenvolvimento psicomotor, socioafetivo, cognitivo e 
linguístico, além de ser facilitadora do processo de 
aorendizagem e uma grande aliada no crescimento 
saudável. 

• Promover a integração família x escola. 

• Participar de brincadeiras a cultura infantil 
(cantigas de roda) (CM: p.70) 

• Criar livremente sons com o corpo, com objetos 
do cotidiano e com materiais reutilizáveis para 
acompanhamento de músicas cantadas e 
ouvida.(CM:p.80) 

• Confeccionar instrumentos e objetos sonoros 
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com materiais reaproveitados, explorando suas 
sonoridades.(CM,Pg:81) 
 

Dia do Patrimônio Cultural (Lei 
Distrital nº5.080/2013)  (17 de Agosto) 
Confecção e exposição dos Patrimônios 
de Brasília. 

 
 

• Conhecer a história de Brasília, curiosidades e 
a história de vida de pessoas que constituem 
este contexto. (CM, p.67) 

Dia Distrital da Educação Infantil (25 
de Agosto) 
Mural com os direitos das crianças. 

 • Apresentar os direitos e deveres das crianças. 

Dia Nacional de Luta das pessoas 
com Deficiência (Lei nº 11.133/2005) 
(21 de Setembro) 
Diálogo com as crianças  
Exposição de mural. 
 

 
 
 
 
 

• Perceber que as pessoas têm características 
físicas diferentes (altura, etnia, preferências, 
local de moradia), respeitando e valorizando a 
diversidade. (Currículo em Movimento, p.65) 

Projeto:  Semana da criança (07 a 11 
de Outubro) 
O dia da criança permite a construção 
da indentidade, conscientização quanto 
as direitos e deveres da criança. 
 

O presente projeto busca proporcionar as crianças uma 
semana de diversão, lazer e aprendizado, como uma 
perspectiva de alegria, sabedoria, animação. Através de 
jogos brincadeiras e competição, ao mesmo tempo 
propondo a interação com materiais pedagógicos que lhes 
serão ministrados, buscando uma aprendizagem 
significativa proporcionada pela brincadeira e o faz de 
conta, pois brincando as crianças desenvolvem suas 
capacidades motoras sociais, culturais e de imaginação. 
 

• Promover durante a semana da criança 
atividades variadas e interessantes, visando 
proporcionar conhecimentos. 

•  Oportunidade de lazer e sociabilidade 
educativa. 

• Manusear diferentes materiais para a 
realização de pintura. 

• Participar de situações que envolvam a 
coordenação global. 
 

Semana Nacional do Livro e da 
Biblioteca (Decreto nº 84.631/1.980) 
(23 a 29 de Outubro) 
Contação de histórias musicais 
Confecção de mural 
Dialogo com as crianças 
Apresentação teatral 

 
Promover descobertas de sons que promovam danças e 
vários ritmos, com dimensões sensoriais e visuais. 

• Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a 
leitura de histórias e outros textos, 
diferenciando escrita de ilustrações, com 
orientação do adulto-leitor, a direção da leitura ( 
de cima para baixo, da esquerda para a direita). 
(Currículo em Movimento, p.88) 
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Cantata Natalina. 
 
Encerramento do ano letivo com a 
participação das famílias, em momentos 
solene das crianças que irão deixar a 
escola no ano seguinte 

 
A família é o primeiro ponto de referência para a criança, 
Essa temática vem promover interação escola vs família 
afim de estimular o sentimento com carinho, amor e 
respeito ao próximo. 
 

• Propiciar à criança a reflexão de sua estrutura 
familiar. 

•  Estimular a estrutura da base famíliar. 

• Oportunizar atividades que despertem o 
respeito e o interesse pelos grupos familiares. 
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ANEXOS 

 

Projeto: Acolhimento e Inserção 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ensinar exige compreender que a educação é uma 
forma de intervenção no mundo”. 

Paulo Freire 
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1. Tema 

 Acolhimento e inserção 

1.1 Duração 

10/02 a 21/02 

2. Apresentação 

O período de acolhimento  é um momento de transição em que a criança vai se 
habituando à nova rotina longe dos familiares que tem como referência. Dia 
após dia, ela vai criando um vínculo com os educadores, colegas e atividades, 
sentindo-se cada vez mais seguras. 

3. Problematização 

O que queremos atingir com o Projeto Acolhimento para as crianças que 

entrarão e as crianças que estão retornando para o ambiente escolar?  

4. Justificativa 

Informar aos pais a pontualidade o uso de uniforme e como procederá a 
adaptação, que   não acontece apenas quando uma criança irá à escola pela 
primeira vez, mas sempre que se depara com uma nova etapa de ensino ou 
um novo ambiente, como uma mudança de escola ou de turma. O novo gera 
insegurança e ansiedade em qualquer idade, na Educação Infantil, esse 
processo é ainda mais intenso. Saindo de suas zonas de conforto, os 
pequenos se veem em um ambiente coletivo com regras diferentes das de 
casa, são estimulados a participar de atividades incomuns ao seu dia a dia e 
passam a conviver com adultos e crianças inicialmente estranhos. Durante este 
período é comum que todos se sintam ansiosos para que tudo caminhe da 
melhor maneira possível. Estar proporcionando um ambiente agradável e 
acolhedor com atividades lúdicas e prazerosas as quais supram o processo de 
separação vivido pela criança, e que estimule a sua individualidade e 
socialização, como músicas, danças, jogos, brincadeiras, histórias dentre 
outras, dessa forma o professor irá conquistar a confiança da criança e 
consequentemente facilitará o processo de adaptação e socialização da 
mesma. 
 

4.1 Públicos Alvo 

4 meses a 3 anos e 11 meses 

5. Objetivos 

5.1 Objetivo Geral 

Desenvolver um trabalho coletivo no ambiente escolar incluindo a família no 
processo de aprendizagem, como parceiros e colaboradores estimulando o 
desenvolvimento das crianças bem pequenas e crianças pequenas, 
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embasadas no Currículo em Movimento da Secretaria de Educação do Distrito 
Federal. 

5.2 Objetivos Específicos 

✓ Perceber limites e regras nas relações interpessoais. (Pág:65) 

✓ Interagir, com as crianças de diferentes faixas etárias e com adultos, em 

atividades de locomoção. (Pág:74) 

✓ Expressar seus próprios traços usando diferentes matérias (tinta, areia, 

dentre outros). (Pág:83) 

✓ Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando 

ilustrações e os movimentos de leituras. (Pág:88) 

 

6. Campos de experiência 

✓ O eu o outro e os nós; 

✓ Corpo, gestos e movimentos; 

✓ Traços sons cores e formas; 

✓ Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

 

7. Metodologia 

 

✓ Teatro, Contação de Histórias, Criar com o corpo formas diversificadas de 

expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do 

cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música, entre outros. 

✓ Realizar circuito de locomoção: arrastar rola saltar, pular com pé ou com os 

dois, fazer estrelinha, andar. 

✓ Participar, reconhecer e valorizar as diversas manifestações culturais, como 

brincadeiras, brincadeiras de roda, dança (dança das cadeiras). 

✓ Reconhecer e nomear as sensações e ritmos (rápido, lento, forte, fraco...) 

por meio de movimentos corporais associados a diferentes sons. 

✓   Criar movimentos, olhares e mimicas em brincadeiras, jogos e atividades 

artísticas, como dança teatro e música. 

✓  Participar, reconhecer e valorizar as diversas manifestações culturais, 

brincadeiras  

✓ Oficinas: Confecção massinha de modelar, colagens e pinturas coletivas. 
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8.Desenvolvimento das ações 

O professor e monitores deve demonstrar interesse em saber como a criança 

está, mesmo que ela esteja agarrada ao colo da mãe, para criar uma 

aproximação e transmitir segurança, mas sem forçar uma relação que ainda 

está sendo criada. Para que a criança estabeleça um primeiro vínculo, o ideal é 

que seja recebida sempre pela mesma pessoa, de preferência, algum dos 

educadores da turma. No entanto, aos poucos, é preciso que ela crie 

consciência de que a creche é um espaço coletivo. Ocasionalmente, o 

responsável pela recepção pode se ausentar, por isso, é importante que esteja 

familiarizada com toda equipe auxiliadora para se sentir segura. 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. 

A participação efetiva das famílias traz boas contribuições para o processo de 

adaptação, por diversas razões: diminui o medo e a ansiedade (de adultos e 

crianças), inicia a construção de um vínculo de confiança entre escola e família, 

válida para a criança a figura do professor como referência e da escola como 

um lugar seguro. Daí a importância de um planejamento que considere a 

presença da família na escola. “Nossa preocupação é ajudar os pais e as 

crianças a compreender este momento para ultrapassa-lo com segurança. 

O importante é trazer os pais nesses primeiros momentos conhecer o espaço 

da escola. Assim é necessário que as secretarias da escola também estejam 

preparadas para atender o público de forma atenciosa e informar como a 

escola funciona, seus horários, início das aulas e outros esclarecimentos que 

se fizerem necessários. 

Reunião com pais dos novos alunos da escola Como procedimento para 
qualificar o início do ano letivo, algumas escolas realizam uma reunião somente 
com os pais dos novos alunos da escola. Esta reunião pode ser feita no ano 
anterior, logo após as matrículas, objetivando sanar dúvidas acerca do 
funcionamento escolar, divulgar o Projeto Político Pedagógico, apresentar a 
rotina e espaços existentes, orientar as famílias sobre a importância da 
preparação dos filhos para o início das aulas. As estratégias utilizadas podem 
ser diferenciadas: vídeos com a rotina da escola, álbuns de fotos à disposição 
dos pais, murais com atividades das crianças, exposição dos projetos  
Desenvolvidos folders e outros. 
 
Devem ser planejadas atividades diversificadas como: Receber as crianças 
fantasiadas, conhecer os espaços da escola, realizar brincadeiras de roda, uso 
de massinha de modelar, contação de histórias, exibição de desenhos 
animados, brincadeiras no parque, uso de brinquedos (pessoais ou da sala), 
uso de tintas, Pintura de rosto, Teatro no pátio, circuito, Cine pipoca. Permitir 
que as crianças tragam objetos de casa como: fraldas, panos ou brinquedos 
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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 fotografias, coleta de depoimento das famílias, desenhos produzidos 
pelas crianças etc.  

 
8.1 Recursos 
 

✓ Farinha de trigo, 
✓ Óleo; 
✓ Anelina comestível; 
✓ Sal; 
✓ Vasilhas; 
✓ Papel Pardo; 
✓ Som; 
✓ Pendrive ; 
✓  Tintas guache; 
✓ Pinceis; 
✓ Teatrinho; 
✓ Fantoches; 
✓ Bambolês; 
✓ Cordas;  
✓ Cadeiras; 
✓ Bolas; 
✓ Panos; 
✓ Revistas; 
✓ Cola; 

 
 
 
 
9.Referência Bibliográfica 
 

Currículo em movimento da Educação básica. Educação infantil 

www.novaescola.com.br 

 

10.  Acompanhamento 

O acompanhamento do projeto será através de atividades propostas por meio 

de registros e fotografias.  

11. Avaliação 
 
 Será realizado por relatórios, registros com fotos das ações para integrar o 
RIE.  
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Cronograma 

10/02 a 14/02 

Data: Recepção: Atividades Matutinas Atividades Vespertinas 

 

Segunda 
Feira 

     10/02 

Com os pais em 
sala de aula. 
Quadro foto 1º dia 
de aula. 

- Roda de conversa (Passeio pela 
escola). 
- História 

Musicalização 

Terça 
Feira 
11/02 

Com músicas - Roda de conversa (Regras de 
convivência) 
- Oficina de massinha de modelar 

Brincadeiras de roda 

Quarta 
Feira 
12/02 

Dinâmica do abraço - Roda de conversa (Valores) 
- História com fantoche 

Contação de história 

Quinta 
Feira 
13/02 

Caixa surpresa com 
palavras de 
incentivo 

- Roda de conversa (Palavras 
mágicas) 
- Oficina de pintura 

Apresentação musical 

Sexta 
Feira 
14/02 

Coração com 
valores 

- Roda de conversa (o que acharam 
da escola? E da semana o que mais 
gostou?) 
- Oficina com colagem 

História cantada 
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Cronograma 

17/02 a 21 /02 

Data: Recepção: Atividades Matutinas Atividades Vespertinas  

 

Segunda 
Feira 

     17/02 

Professoras 
caracterizadas 

- Roda de conversa (Como foi o final 
de semana?). 
- Circuito 

Dinâmica do Kone 

Terça 
Feira 
18/02 

Dinâmica com as 
mãos 

- Roda de conversa (Rotina) 
- Teatro pano encantado 

Caixa surpresa com 
jogos 

Quarta 
Feira 
19/02 

Saias de tule - Apresentação palavra cantada: 
Mágica 

Mágica das cores 

Quinta 
Feira 
20/02 

Tiaras - Contação de história com caixa 
surpresa 

Brincadeiras livres/ faz 
de conta 

Sexta 
Feira 
21/02 

Fantasiadas - Cantigas de roda Baile das cores 
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   Projeto: Sustentabilidade 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semear ideias ecológicas é plantar sustentabilidade é ter 

a garantia de colhermos um futuro fértil e consciente. 

(Sivaldo Filho) 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

1. Tema 

Sustentabilidade 

 

2. Apresentação 

Este projeto visa ajudar na conscientização das crianças em relação a 

preservação, economia, reutilização e hábitos alimentares saudáveis, 

mostrando o consumo consciente dentro e fora da instituição de ensino. 

 

3. Problematização: 

O que queremos conscientizar nas crianças com o uso sustentável da água, 

coleta seletiva, o meio ambiente e a alimentação saudável? 

 

4.Justificativa:  

O trabalho com o tema “sustentabilidade” que se propõe aqui, deverá 

apresentar para as crianças uma visão ampla que envolve inúmeros problemas 

que o mundo atual vem enfrentando. Conscientizar sobre os benefícios de uma 

boa alimentação, a importância de reciclar e reutilizar, fazer uma coleta seletiva 

correta para a preservação do meio ambiente 

 

4.1. Público Alvo: 

04 meses a 03 anos e 11 meses 

 

5.Objetivos 

5.1 Objetivo Geral: 

Proporcionar o conhecimento e a conscientização das crianças da educação 

infantil acerca dos temas que envolvam meio ambientes e cidadania, 

desenvolvendo a construção de atitudes para a preservação e com o 

desenvolvimento sustentável. 

5.2 Objetivos específicos: 

• Explorar diferentes fontes sonoras: objetos cotidianos e materiais 

reutilizáveis (caixas de papelão, embalagens plásticas, potes plásticos, 

madeira, garrafas, tampinhas, dentre outros). (Pág:80). 



 

59 

 

• Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais 

(Luz solar, vento, chuva e etc.). (Pág:96) 

• Identificar e nomear cores nos ambientes, na natureza, em brinquedos e 

objetos. (Pág:97). 

• Conhecer os ciclos de vida, de plantas, animais e seres humanos; 

(Pág:99). 

• Observar e participar de ações que envolvam separação de materiais 

recicláveis e reutilizáveis; (Pág:99). 

• Participar do cultivo e plantio de horta desenvolvendo hábitos de cuidado e 

responsabilização com o meio ambiente. (Pág:100) 

• Reconhecer diversos tipos e origens de alimentos, compreendendo a 

importância de uma alimentação saudável. (Pág:100) 

 

6. Campos de experiência: 

Traços, sons, cores e formas. 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

7. Metodologia: 

 

• Expor o projeto durante os meses de 05 de março até a 09 de julho. 

• Mascote para horta 

• Mascote água 

• Construção horta 

• Coleta seletiva (lixeira reciclável) 

• Apresentação musical 

• Peça teatral 

• Passeio Ibama ou Zoológico  

• Atividade coletiva de colagem e pintura 

• Culminância 
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8.Desenvolvimento das ações: 

Como Onde Quando 

Construção do mascote e 

horta, conscientização da 

coleta seletiva do lixo, 

atividade coletiva com 

colagem e pintura, 

apresentação musical: 

água. Encenação teatral 

para a culminância do 

projeto, passeio Ibama ou 

zoológico. 

 

 

Sala de aula, pátio, área 

verde e área externa. 

05 de março a 02 de julho 

de 2020. 

Quem Com quê Aprendizado que se 

pretende alcançar 

Professoras:  

Antônia, Cátia, Deilsa, 

Estefany, Francisca, 

Márcia, Patrícia, Regina e 

Renata. 

Terra, adubo, tecido, TNT, 

papelão, revista, cola, tinta 

guache, pincel, folha A4, 

baldes, latas, garrafas 

pets, pen drive, caixa de 

som, tampinhas, buchas. 

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. Para isso, é 

necessário que mais do 

que informações e 

conceitos, mas atitudes e 

formações de valores que 

serão apreendidos na 

prática do dia a dia e do 

meio social. 

 

9. Referência Bibliográfica: 

Currículo em movimento da Educação básica. Educação infantil 
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10.  Acompanhamento: 

O acompanhamento do projeto será através de atividades propostas por meio 

de registros e fotografias.  

 

11. Avaliação: 

Avaliação será contínua de acordo com a observação, a participação, o 

desenvolvimento cognitivo e linguagem e produções de atividades. 

 

                                   Cronograma 

16/03 a 03/07 

Data: Ações para serem desenvolvidas 

 

Recursos 

Terça 
Feira 

 16 á 20/03 

Água  
- Dia letivo temático: Abertura do Projeto: 
Sustentabilidade 
- Conversa informal sobre a importância e a 
participação dos pais durante o Projeto que será 
desenvolvido ao longo do semestre com as crianças. 
- Apresentações das turmas com músicas relacionada 
ao tema 
- Inicio da gincana de materiais recicláveis  
-  Confecção da mascote da água de cada turma. 
- Contação de histórias 
- A importância da água 
- Poluição da água, economia de água,  
- Confecção do aquário com material reciclável com 
representação de peixinhos em seu habitat. 
- Confecção de ambientes ensinando a reutilização da 
água 
- Representação de peixes com tampinhas materiais 
recicláveis representando pescaria utilizando pneus.  
- Brincadeiras com o uso da água 
- Confecção de lembrança 
- Apresentação das professoras (Terra planeta água 
- Sabão caseiro 
-Culminância  

- Caixa de papelão 
- Garrafas pets 
- Tampinhas 
- Palitos de picolé 
- Latas 
- Caixas de leite 
- Embalagens de iogurte, 
Yakult 
- Pneus 
- Folha A4  
- Tintas 
- Pen drives 
- Buchas 
- Potes de sorvete 
- TNT, tecidos, acrilon 
- Palha  
- Juntas 
- Som 
- Feno 
- Cola 
-Tesoura 
- Folhas dupla face 
- Papel cartão 
- Balões 
- Revistas, jornais, encartes 
- Fitas durex colorida 
- Fita crepe 
- Fita grossa durex 
- Bastões de cola quente 
grossa e fina 
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Semana 
23 á 27/ 03 

Alimentação: 
- Contação de histórias, músicas, brincadeiras  
 - Falar a importância da alimentação 
- Incentivar a alimentação e seus benefícios 
- As cores dos alimentos 
- Desperdício 
- Higiene dos alimentos 
- Preparo e degustação dos alimentos (cada turma vai 
preparar sucos, salada de frutas.) 
- Lembrança para casa da fruta que foi trabalhada e 
seus benefícios junto com a receita 
 

- Frutas 
- Verduras 
- Livros 
- Caixa surpresa 
- Folha A4 
- Liquidificador 
- Saquinhos plásticos 
- Fitilho 
 

Semana 
30/03  a 03/04 

 Horta:  
- Confecção mascote para a horta 
- Confecção de regadores, suportes e par recicláveis 
- Visita do agricultor do campo 
- Preparação da terra  
- Preparação do adubo 
- Apresentação das sementes e seus benefícios 
- Plantação e preservação da horta 
- Elaboração de tintas naturais ex: terra, legumes e 
folhas 
 

- Caixa de papelão 
- Garrafas pets 
- Tampinhas 
- Palitos de picolé 
- Latas 
- Caixas de leite 
- Embalagens de iogurte, 
Yakult 
- Pneus 
- Folha A4  
- Tintas 
- Balão 
- Pen drives 
- Buchas 
- Potes de sorvete 
- TNT, tecidos, acrilon 
- Palha 
- Adubo 
- Sementes 
- Botões 
- Olhinhos 
- Barbante 
- Feltro 

Semana 
06 a 10/04 

Os 3 RS da sustentabilidade- Reduzir, Reutilizar e 
Reciclar. 
- Roda de conversa sobre a importância dos 3 RS para 
o meio ambiente. 
- Teatro 
- Demonstração das lixeiras para coleta seletiva 
- Desfile 
- Vídeos educativos  
- musicalização 
- Brincadeiras 
- Desenvolver em sucatas algo criativo para utilizar 
como ferramenta de apoio para plantas frutíferas. Ex: 
vasos feitos com pets 

- TV 
- Pen drive 
- Som 
- Teatrinho 
- Fantoches 
- Roupas  
- Garrafas Pets 
- Ingredientes para ovos de 
páscoa  
- Papel celofane 
- Papel laminado 
- Bisnaga 
- suco de uva 
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Semana 
13 a 17/04 

 Os animais 
-  Roda de conversa sobre os seres vivos que nos 
cercam e sua importância.  
- Conto e reconto de histórias e diversos: Animais da 
fazenda, Animais da floresta, a cigarra e a Formiga. 
Realização de brincadeiras, canto e dança com o 
grupo Palavra cantada 
- Modelagem de animais com massinha 
- Atividade com as sombras dos animais 
- Confecção de animais em material reciclável 
- Propor um passeio no Pró-vida/ Fazendinha 
- Apresentação das professoras (Seu lobato)  
 

- Folha A4 
- Livros 
- Gravuras 
- Cola 
- Som 
Pen drive 
- Garrafas Pets 
- Tampinhas 
- Caixa de papelão e leite 
- Massinha de modela 
- Tintas 
- Cola colorida 
 

Semana 
20 a 21/ 04 

Semana do aniversário de Brasília 
-  Conhecendo o Cerrado de Brasília: 
- Vegetação 
- Contação de história (O menino do Cerrado) 
- Plantas 
- Animais do Cerrado 
- Construção de maquetes do cerrado 
 

- Caixas de papelão 
- Livros 
- Sementes 
- Corantes artificiais 
- jornais 
- argila 
- cola 
- massinha de modelar  
- Folhas de plantas 
- Terra 

Semana 
27/04 a 01/05 

Profissões que contribuem para o Meio Ambiente 
- Agricultores 
- Biólogos 
- Garis 
- Professor 
- Bombeiros (visitação) 
- Cozinheiros 
- Cartaz coletivo com gravuras 
- Vídeo 
- Desfile 
- Demonstração de objeto utilizados em cada profissão 
- Comemoração dos aniversariantes trimestral 
 

- Pen drive 
- TV 
- Revista 
- Cola 
- Lixeira 
- Aventais 
- Gravuras 
- Panelas 
- Verduras 
- Livros 
- Caneta 
- Mangueira 
- Extintor 
- Farinha de trigo 
- Fermento 
- óleo 
- ovos 
- leite 
- leite desnatado 
- Gelatina 
- Chocolate meio amargo 
- Balões 
- Frutas 
- Pipoca 
 

Semana 
04 a 08/05 

Semana Educação para a vida 
- Apresentação 
- Vídeo educativos 
- Desfile 
- Confecção de carrinhos 

- Papelão 
- Tinta guache 
- TNT 
- Papel cartão 
- Som 
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- Circuito do trânsito na entrada da escola 
- Visitação do Detran 
- Cores 
- Confecção de lembranças 

- Pen drive 
- Folha A4 
- Cadeiras 
- Velocípede 
- Cola 
- Imagens de sinalizações 
- Papel crepom 
- Dupla face 

Semana 
11 a 15/05 

Coleta seletiva 
-Roda de conversa 
-Passeio no ambiente escolar 
- Apreciação de músicas, contação de histórias 
- Cores da coleta seletiva 
- Demonstração da coleta do lixo 
- Comemoração das famílias com piquenique na 
chácara  
 

- Som 
- Pen drive 
- Lixeiras 
- Saco de lixo 
- Embalagens 
- Livros 
- Teatrinho 
- Fantoches 
- Palitoche 
- Deboche 
 

Semana 
18 á 22/05 

Reciclagem 
- Roda de conversa sobre a importância da reciclagem 
- Confecção de brinquedos ( fogão, geladeira, mesa, 
piá, bonecos etc 
- Confecção de instrumentos que transmitem sons 
- Atividades lúdicas com os objetos que foram 
construídos com a turma.  
- Produzir um repertório musical com os instrumentos 
confeccionados. 
- Brincadeiras faz de conta 
- Exposição das confecções 
 
 

- Caixa de papelão 
- Garrafas pets 
- Tampinhas 
- Palitos de picolé 
- Latas 
- Caixas de leite 
- Embalagens de iogurte, 
Yakult 
- Lixa 
- Folha A4  
- Tintas 
- Pen drives 
- Buchas 
- Potes de sorvete 
- TNT, tecidos, acrilon 
- Som 
- Cola 
-Tesoura 
- Folhas dupla face 
- Papel cartão 
- Balões 
- Revistas, jornais, encartes 

Semana 
25 a 29/05 

Higiene do corpo e do Meio Ambiente 
- Falar sobre as poluições do ar, das enchentes, lixo... 
- Como o lixo prejudica a saúde 
- Doenças  
- Hábitos de higiene, higiene pessoal... 
- Demonstração  
- Vídeo educativos 
- Apresentação 
- Brincadeiras direcionadas 

- TV 
- Pen drive 
- Produtos de higiene 
- Gravuras 
- Livros 
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Semana  
01 a 05/06 

Meio Ambiente 
- Leitura de histórias 
- Musicas 
- Desfile 
- Oficina de reciclagem ensinando a separar e como 
reaproveitar e construir brinquedos, utensílios, 
instrumentos. 
- Brincadeiras dirigidas 
- Passeios ao redor da escola 
- Piquenique 
- Criação de placas para a preservação do ambiente 
escolar 
 

- Caixa de papelão 
- Garrafas pets 
- Tampinhas 
- Palitos de picolé 
- Latas 
- Caixas de leite 
- Embalagens de iogurte, 
Yakult 
- Lixa 
- Folha A4  
- Tintas 
- Pen-drives 
- Buchas 
- Potes de sorvete 
- TNT, tecidos, acrilon 
- Som 
- Cola 
-Tesoura 
- Folhas dupla face 
- Papel cartão 
- Balões 
- Revistas, jornais, encartes 

Semana 
08 a 10/06 

Produção sustentável: 
Musicalização, histórias, brincadeiras dirigidas 
- Produção de sucos, doces, chás, sabão em barra, 
cola, massinha de modelar, potes de mantimento, 
porta treco... 
- Falar sobre a origem dos alimentos e de cada 
produção. 
 
 

- Livros 
- Som 
- Pen drive 
- Frutas 
- Verduras 
- Farinha de trigo 
- Tinta guache 
- Pote de sorvete 
- sachê de chá 
- caixinha de leite 
- Garrafa pets 
- Tampinhas 
- cola 
- Fita durex colorida 

Semana 
15 a 19/06 

Economia: 
 - Água  
- Luz 
- Alimentos 
- Financeira 
- Músicas, roda de conversas, contação de histórias, 
experiências. 
- Vídeos educativos 
- Brincadeiras dirigidas 
- Atividades em folha com colagem 

- TV 
- Gravuras  
- Pen drive 
- Teatrinhos 
- Livros 
- Folhas A4 
- Cola 

Semana 
22 a 26/6 

 
 

Confecção do projeto sustentabilidade com as 
famílias 
- Confecção de móveis, brinquedos, utensílios 
domésticos, tapetes, jarros, suplar e cortinas. 
- Plantação  
- Confecção de tintas naturais 
- Garrafas sensoriais  

- Caixa de papelão 
- Garrafas pets 
- Tampinhas 
- Palitos de picolé 
- Latas 
- Caixas de leite 
- Embalagens de iogurte, 
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- Pinturas nos caixotes 
- Artesanatos 
- Confecção de blocos 

Yakult 
- Pneus 
- Folha A4  
- Tintas 
- Pen drives 
- Buchas 
- Potes de sorvete 
- TNT, tecidos, acrilon 
- Palha  
- Juntas 
- Som 
- Feno 
- Cola 
-Tesoura 
- Revistas, jornais, 
encartes. 

Semana  
29/06 a 03/07 

Culminância do projeto: 
- Exposição dos trabalhos das crianças 
- Degustação dos sucos feitos pela as plantações 
colhidas da horta  
- Palestra  
 

- Atividades construídas e 
confeccionas pelas turmas 
- Som 
- Pen- drive 
- Frutas 
- Verduras 
- Folhagens 

Semana 
06 a 09/07 

Colônia de férias 
- Atividades recreativas com jogos de competições 
- Atividade sensorial para os bebês 
- Oficina de pinturas, colagens e danças 
-Brincadeiras direcionadas com  boliche de garrafas 
pets, arremesso de argola feita com papelão e 
garrafas, pega peixe com palitos de algodão doce, 
barbante e peixes feitos com caixa de leite 
- Passeio ao teatro ou cinema 
- Comemoração dos aniversariantes trimestral 

- Garrafas pets 
- Glitter 
- Revistas 
- Cola 
- Tintas guaches 
- Colas coloridas 
- Palitos de algodão doce 
- Caixas de leite ou ovos 
- Papelão 
- Bolinhas de sabão 
- Futebol de sabão 
- Papeis pardos 
- Algodão branco e colorido 
- Lantejoulas 
- Farinha de trigo 
- Fermento 
- óleo 
- ovos 
- leite 
- leite desnatado 
- Gelatina 
- Chocolate meio amargo 
- Balões 
- Frutas 
- Pipoca 
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Sustentabilidade Alimentar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      “Nada se perde, tudo se transforma”. 

             (Autor Desconhecido)  
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1. Tema 

Sustentabilidade alimentar. 

2.Apresentação 

O projeto nutricional com o tema gerador acima “Sustentabilidade alimentar” 

tem o intuito de promover o autoconhecimento das crianças na idade escolar 

sobre as formas mais sustentáveis e saudáveis de se produzir e comercializar 

os modos alimentares cruciais para desenvolvimento tanto da produção quanto 

de consumo. 

3.Problematização: 

A promoção de uma alimentação é adquirida através de fatores 

socioeconômico, cultural, climático e geográfico, contudo os problemas da 

agricultura é de âmbito planetário, indissociável dos demais fatores referente à 

agua, demografia, urbanização e ecologia. A escola tem um grande papel de 

abordar as consequências de uma alimentação inadequada, mostrando a 

realidade dos fatos e as consequências que uma má alimentação pode 

provocar no organismo e no crescimento infantil, contribuindo para uma 

alimentação saudável e equilibrada proveniente de diversos tipos de alimentos. 

4.Justificativa:  

O intuito do projeto é mostrar as crianças sobre os benefícios de uma boa 

alimentação, em forma de reaproveitamento integral dos alimentos e adequar o 

estilo de vida saudável proveniente de alimentos in natura e cultivados no 

ambiente escolar. 

4.1 Público Alvo: 

Crianças matriculadas no CEPI CURIÓ com a faixa etária de 03 meses a 03 

anos e 11 meses. 

5.Objetivos 

5.1 Objetivo Geral: 

 Despertar na criança o interesse por uma alimentação saudável, 

promovendo a escolha e o consumo de alimentos de forma benéfica, 

conscientizando a sua contribuição na promoção da saúde de forma 

atraente, lúdica e educativa. 
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5.1 Objetivos específicos: 

• Aprimorar o conhecimento das crianças sobre as formas de plantar, 

cultivar e coletar; 

• Transformar receitas nutritivas sobre resíduos de frutas e legumes; 

• Aprimorar o conhecimento sobre os benefícios dos legumes e hortaliças 

cultivadas na horta escolar; 

• Interação escola x família; 

• Implantar no cardápio escolar preparações de reaproveitamento integral 

dos alimentos; 

• Interatividade das crianças no cultivo da horta e nas preparações em 

forma de cozinha experimental. 

 

6.Conteúdos: 

Linguagem oral e escrita, Linguagem Artística, Linguagem Corporal, Natureza e 

Sociedade. 

 

7. Metodologia: 

1- Aula explicativa ao redor da horta escolar, sobre como plantar, regar e 

colheita dos legumes e hortaliças. 

2- Cozinha experimental com cascas e talos dos legumes e verduras. 

3- Produção de receitas nutritivas e fáceis para a comunidade; 

4- Elaboração de um ebook para inclusão no cardápio escolar. 

5- Será incluído preparações com cascas de frutas e talos de verduras. 

8 .Desenvolvimento das ações: 

Formas de desenvolvimento Local  Data prevista 

Degustação de uma receita com 

reaproveitamento. BOAS VINDAS 

Pátio da 

instituição 

Dia 28 de 

Fevereiro de 

2020. 

Interação escola x família  

(Envio de receita) 

Agenda 

escolar 

Dia 04 de Março 

de 2020. 

Preparo da terra e adubação Horta escolar Dia 15 de Março 
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de 2020. 

Plantio das sementes  Horta escolar Dia 22 de Abril de 

2020. 

1° Avaliação Antropométrica  Sala de aula/ 

Pátio da 

instituição. 

Dia04,05,06,07,08 

de Maio de 2020. 

Questionário de aceitabilidade das 

receitas de reaproveitamento de 

alimentos . 

Via agenda Dia 12 de Maio de 

2020 

Finalização em gráficos do resultado das 

avaliações antropométricas. 

Mural do Roll Dia 22 de Maio de 

2020. 

Rodinha de conversa sobre os alimentos 

que pode ser reaproveitado. 

Sala de aula  Dia 10 de Junho 

de 2020. 

Inclusão de preparações coloridas e 

nutritivas 

(salpicão de casca de melancia) e farofa 

de casca de abacaxi. 

Cardápio 

semanal e 

consumação 

das crianças  

Dia 25 e 26  de 

Junho de 2020. 

Degustação dos sucos divertidos e 

colorido. 

Refeitório  Dia 07 de Julho 

de 2020. 

Cozinha experimental Refeitório Dia 13 de Agosto 

de 2020. 

Colheita das verduras e legumes . Horta escolar Dia 10 de Agosto 

de 2020 

Teatro do desperdício alimentar Pátio da 

instituição 

Dia 10 de 

Setembro de 

2020. 

Cozinha experimental  Refeitório Dia 30 de 

Setembro de 

2020. 
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Festa das crianças Pátio / 

refeitório 

Dia 09 de Outubro 

de 2020. 

2° Avaliação antropométrica  Sala de aula/ 

Pátio da 

instituição. 

Dia 09,10,11,12 e 

13  Novembro de 

2020. 

Elaboração e envio de receitas natalinas 

feita com cascas de frutas. 

Agenda Dia 10 de 

Dezembro de 

2020. 

Exposição das fotos produzidas em todos 

as ações nutricional  

Mural do Roll  Dia 11 de 

Dezembro de 

2019. 

Almoço natalino  Refeitório Dia 17 de 

Dezembro de 

2020. 

Professoras:Antonia,Cátia, 

Deilsa,Estefany,Francisca,Márcia,Renata, 

Regina,Patrícia. 

 

Cartolina, 

papel crepom, 

nylon, lã, tinta-

guache, 

tesoura,   TNT, 

balão cores 

diversas , cola 

branca, fitilhos, 

glíter, papel 

pardo,  fita 

crepe, fita 

PVC, fita dupla 

face, palito de 

picolé, pincel, 

revista 

ilustrativa, 

Promover a 

participação das 

crianças havendo 

uma interação 

com alimentos, 

buscando criar 

condições para 

promoção de uma 

alimentação 

saudável, 

aprimorando o 

conhecimento. 
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encarte de 

mercados, 

folha A4 

colorido e 

branco, frutas 

e verduras em 

plástico, 

vasilhas 

plásticas, 

colheres de 

servir, 

legumes, milho 

de pipoca, 

toucas, 

máscara 

descartável, 

luvas látex, 

regador, pão 

hot dog,,cacau 

em pó, suco de 

caixinha. 

9.Cronograma: 

1º Mês: FEVEREIRO   

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

 Degustação (Doce da 

casca da melancia com 

coco ralado) na 1° 

reunião de pais e 

responsáveis. 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

2º Mês : MARÇO 
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Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

 - Envio da receita do 

doce de casca de 

melancia com coco 

ralado para os pais via 

agenda. 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

3º Mês: ABRIL 

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

 - Preparo da adubação e 

preparo da terra na horta 

escolar, plantio das 

sementes. 

 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

4º Mês : MAIO 

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

 - 1° Avaliação 

antropométrica   

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

5º Mês: JUNHO 

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

 - Teatro explicativo em 

forma lúdica sobre as 

hortaliças, mostrando 

suas propriedades e os 

benefícios, ilustrando 

algumas. 

- Inclusão de preparações 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 
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coloridas e nutritivas 

(salpicão de casca de 

melancia) e farofa de 

casca de abacaxi. 

6º Mês : JULHO 

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

 - Degustação dos sucos 

divertidos e colorido.  

A receita dos mesmo 

será encaminhado na 

agenda para que os pais 

possa realizar o preparo 

em casa. 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

7º Mês: AGOSTO  

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

 - Cozinha experimental. Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

8º Mês : SETEMBRO 

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

 - Teatro do desperdício 

alimentar. 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

9º Mês: OUTUBRO   

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

 - Festa das crianças. Eixos integradores: 
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Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

10º Mês : NOVEMBRO 

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

 - 2° Avaliação 

Antropométrica. 

- Divulgação dos dados 

para os 

pais/responsáveis. 

 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

11º Mês : DEZEMBRO 

Conteúdo Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 

Eixos 

 - Elaboração e envio de 

receitas natalinas feita 

com cascas de frutas 

- Almoço natalino 

Eixos integradores: 

Educar, cuidar, 

brincar e interagir. 

 

10.Referência Bibliográfica: 

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – 

SEEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil. 

Brasília-DF, 2° ed.,2018. 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Guia do 

Projeto Alimentação da Educação Infantil: mais do que cuidar, educar, brincar e 

interagir. Brasília-DF,2018. 

11. Acompanhamento: 

Auxiliar as professoras; 

Auxiliar as crianças no cultivo da horta; 

Elaboração dos questionários e receitas sobre reaproveitamento de alimentos; 

12. Avaliação: 



 

76 

 

Neste projeto sobre alimentação, a principal característica da avaliação 

educacional é o caráter formativo, que se dá mediante a observação e o 

registro do educador sobre os processos de aprendizagem e desenvolvimento 

das ações desenvolvidas com as crianças, bem como da qualidade das 

interações estabelecidas entre criança, família e escola. 
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    ANEXOS  
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Cronograma geral de execução – Educação Nutricional 

MARÇO  

1- TEMA: PLANETA VERDE 

CONSUMO DE FOLHOSOS NO CARDÁPIO. 

2- DEGUSTAÇÃO E ENVIO DA RECEITA (DOCE DE CASCA DE MELANCIA COM COCO 

RALADO). 

ABRIL 

TEMA: REAL SENTIDO DA PÁSCOA 

1- INCLUIR NO CARDÁPIO DA SEMANA: PEIXE, SUCO DE UVA, PÃO.  

TEMA:  RECICLAGEM NA ÍNTEGRA  

1- INCLUIR NO CARDÁPIO RECEITAS COM REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS. 

 

MAIO 

TEMA :  SE AS COISAS FOSSEM MÃE 

1- CUIDANDO DO MEU FILHO OVO DE CODORNA 

2- TRABALHAR AS FRUTAS E  LEGUMES DA ESTAÇÃO 

3- A TESOURA CLACT CLACT – CORES E FORMAS 

4- AVALIAÇÃO NUTRICIONAL – ANTROPOMÉTRICA. 

JUNHO 

TEMA: BEM VINDO AO NORDESTE 

1- INCLUIR PREPARAÇÕES DE COMIDAS TÍPICAS NO CARDÁPIO. 

 

JULHO 

TEMA: UM AMIGO VALE OURO 

1- MEU AMIGO FEIJÃO – PLANTAR E CUIDAR DO FEIJÃOZINHO PARA CRESCER.  

 TEMA: A MINHA AVÓ É ASSIM 

2- BOLO DA VOVÓ – RECEITA DE REAPROVEITAMENTO PARA CASA 

Agosto 

TEMA: MEU PAI , MEU HERÓI 

3- TRABALHAR OS HÁBITOS ALIMENTARES DA FAMÍLIA. 

METODOLOGIA : RECORTE DE REVISTA  E COLAGEM . 
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SETEMBRO 

COZINHA EXPERIMENTAL : ESPETINHO DE FRUTAS. 

 

OUTUBRO 

TEMA :  MEU MUNDO ENCANTADO 

CONTO : A BRANCA DE NEVE E OS SETES ANÕES (FRUTA: MAÇA)   

- TRABALHAR OS BENEFÍCIOS E AS PROPRIEDADES. 

TEMA: O QUE É , O QUE É ?  JOGO DAS FRUTAS. 

FESTA DAS CRIANÇAS 

 

NOVEMBRO 

TEMA: AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA (PESAR E MEDIR) 

 

DEZEMBRO 

TEMA: MEU NATAL TICK TICK 

  TRABALHAR AS FRUTAS DA SAFRA EM FORMA DE JOGO DE MEMÓRIA NA SALA DE AULA. 

ALMOÇO NATALINO 
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Projeto Desfralde 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                                 Seja cauteloso no trânsito, pois 

além da sua vida existe mais vida em jogo.  

(Autor desconhecido) 
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1. Tema 

Desfralde 

 

2. Apresentação 

Projeto desfralde tem a função de orientar pais e educadores sobre a 

importância do desfralde. Entre dois e três anos deidade, o importante e 

delicado momento na vida dos pais e seus filhos: a hora do desfralde. A 

retirada das fraldas e um marco importante, no desenvolvimento das crianças 

que ficam mais independentes dos adultos em relação ao cuidado com o 

próprio corpo. Nessa hora os pais ficam paralisados diante da incerteza sobre o 

momento mais indicado e quais os passos a serem seguidos para acompanhar 

o filho no desfralde.   

 

3.Problematização: 

Qual a importância do desfralde ?  

 

4.Justificativa:  

Na escola essa etapa também gera ansiedade e stress. Os educadores têm 

mais uma tarefa no processo de ajudar as crianças na construção de sua 

autonomia e independência. O desfralde deve ser um momento tranquilo, não 

deve ter pressa, nesse processo, uma criança não tem maturidade suficiente 

para controlar seus esfíncteres. Os músculos que controlam a saída da urina e 

fezes se forem forçado a deixar as fraldas podem tem sérios problemas de 

incontinência urinaria, de intestino preso, por tanto não há melhor do que dar 

tempo ao tempo.Geralmente uma criança de dois anos de idade já se encontra 

pronta para o inicio da retirada das fraldas. Dicas úteis:•Orientar os pais e 

educadores sobre o processo do desfralde;•Ajudar a tornar o desfralde um 

momento mais lúdico e prazeroso para as crianças;•Organizar uma rotina de 

procedimentos a ser adotada pela equipe para facilitar o processo e 

comunicação;•Envolver pais, e educadores no processo do desfralde;•Seja 

tolerante quando o xixi ou cocô escaparem;•Tenha paciência;•É um processo 

que poderá durar alguns dias ou meses;•Jamais culpe a criança por ter feito 

xixi na calça!Normalmente as crianças começam a o desfralde pelo xixi e só 



 

82 

 

depois sentem-se seguras para usar o penico ou vaso para fazer 

cocô.Acidentes são normais. Às vezes, a criança não consegue segurar a urina 

e as fezes. Não se preocupe porque isso é natural e faz parte do processo de 

aprendizado.  

 

4.1 Público Alvo: 

04 meses a 03 anos e 11 meses 

 

5.Objetivos 

5.1 Objetivo Geral: 

Orientar pais e educadores sobre a importância do desfralde. Entre dois e três 

anos deidade, o importante e delicado momento na vida dos pais e seus filhos: 

a hora do desfralde. A retirada das fraldas e um marco importante, no 

desenvolvimento das crianças que ficam mais independentes dos adultos em 

relação ao cuidado com o próprio corpo.  

5.1 Objetivos específicos: 

• Perceber limites e regras nas relações interpessoais. Pág:65 

• Perceber as possibilidades e os limites do seu corpo nas brincadeiras e 

nas interações das quais participam. Pág:65 

• Vivenciar ações de cuidado consigo e com os outros. Pág:67 

• Interagir, de forma individual e coletiva, em brincadeiras livres e 

dirigidas, jogos verbais etc. Pág:71 

• Experimentar atividades que envolvam sensações táteis e percepção 

das partes do próprio corpo. Pág:71 

• Participar de atividade com músicas usadas como fundo para a 

realização de trabalho corporal livre. Pág:82 

• Participar colaborativamente das atividades de higiene pessoal. Pág:99 

 

6. Campo de experiência: 

O eu, o outro e o nós 

Corpo, gestos e movimentos 
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Traços, sons, cores e formas 

Espaços, tempos, quantidades e transformações 

 

7. Metodologia: 

• Musicalização 

• Painel tchau fraldinha 

• Teatrinho 

• Bilhete informativo sobre o desfralde 

• Contação de história   

• Cartaz “Tchau fraldinha” 

• História cantada 

 

8 .Desenvolvimento das ações: 

Como Onde Quando 

Musicalização 

Painel tchau fraldinha 

Teatrinho 

Bilhete informativo sobre o 

desfralde 

Contação de história   

Cartaz “Tchau fraldinha” 

História cantada 

Sala de aula, pátio, área 

verde e área externa. 

16 de março à 15 de maio 

de 2020 

Quem 

Antônia, Cátia, Deilsa, 

Estefany, Francisca, 

Márcia, Patrícia, Regina e 

Renata. 

Com quê 

Tv, Som, Pendrive, 

dedoche, fantoche, 

cartolina, palito de picolé, 

livros. 

Promover a participação 

efetiva da comunidade 

escolar através de parceria 

com os pais e outros 

segmentos da sociedade, 

buscando criar condições 

para promoção de uma 

educação construtiva e 

justa através de um 

trabalho coletivo e 

educativo. 

 

 

9. Referência Bibliográfica: 

Currículo em movimento da Educação básica. Educação infantil 
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10.  Acompanhamento: 

O acompanhamento do projeto será através de atividades propostas por meio 

de registros. Serão registrados no campo de avaliação. 

 

11. Avaliação: 

Neste projeto de ensino a principal característica da avaliação educacional é o 

caráter formativo, que se dá mediante a observação e o registro do educador 

sobre os processos de aprendizagem e desenvolvimento das ações 

desenvolvidas com as crianças, bem como da qualidade das interações 

estabelecidas entre criança e criança e criança – adulto. 
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Projeto: VIII Plenarinha 

 

Musicalidade das infâncias: 

de lá, para cá, de todo lugar. 

 

 

 

 

 

 

A música, tem o poder de acalmar é disciplinar uma  

criança, por tanto facilita a aprendizagem,  

seja ela formal ou âmbito familiar. 

(Paulo Roberto Suzuki) 
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1. Tema 

VIII Plenarinha : Musicalidade das infâncias: de lá, para cá, de todo lugar. 

 

2. Apresentação 

Para a formação de qualquer criança é imprescindível ouvir músicas, 

naturalmente está inserida em suas vidas desde muito cedo. Sejam nas 

canções de ninar, brincadeiras. Todos esses estímulos são facilitadores para 

que elas tenham maior apreço pela música. 

 

3. Problematização: 

Qual a importância de ouvir músicas e dançaS na educação infantil?  

 

4.Justificativa:  

A música, que passa de geração para geração e é uma das linguagens mais 

antigas da humanidade, faz parte do nosso contexto educacional. Ela possui 

um papel importante na educação das crianças, contribuindo para o 

desenvolvimento psicomotor, socioafetivo, cognitivo e linguístico, além de ser 

facilitadora do processo de aprendizagem e uma grande aliada no crescimento 

saudável.  

 

4.1 Público Alvo: 

04 meses a 03 anos e 11 meses 

 

5.Objetivos 

 

5.1 Objetivo Geral: 

Proporcionar momentos de prazer através da música favorecendo o 

desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, do senso rítmico, do prazer 

de ouvir música, da imaginação, memória, concentração, atenção do respeito  
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ao próximo, também contribuindo para uma efetiva consciência corporal de 

motivação. 

5.1 Objetivos específicos: 

• Participar de brincadeiras a cultura infantil, de acordo com as regras 

estabelecidas (cantigas de roda). (CM. Pg:70) 

• Criar livremente sons com o corpo, com objetos do cotidiano e com 

materiais reutilizáveis para acompanhamento de músicas cantadas e – 

ouvida. (CM.Pg:80) 

• Confeccionar instrumentos e objetos sonoros com materiais 

reaproveitados, explorando suas sonoridades.  (CM. Pág. 81) 

• Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando 

ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor, modo de segurar 

o livro e de virar as páginas. (CM. Pág. 88) 

• Observar os papéis sociais e imitar por meio do próprio corpo nas 

brincadeiras de faz de conta. (CM. Pág 72) 

• Observar imagens por meios de fotografias, pinturas e objetos. (CM. Pág 

82) 

• Ampliar o conhecimento do mundo por meio da observação, exploração 

e interação com objetos, materiais e pessoas do seu convívio (CM. Pág 

89) 

• Participar de brincadeiras de faz de conta, observando as diferenças 

entre os animais e os personagens humanos. (CM. Pág 85) 

• Interagir com crianças de diferentes faixas etárias e com adultos, ao 

experimentar espaços, objetos e brinquedos. (CM. Pág 65) 

 

6. Campos de experiência: 

• Corpo, gestos e movimentos. 

• Traços, sons, cores e formas.   

• Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

• Espaços, tempo, quantidade e transformação 

• O Eu, o outro e o nós. 
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7. Metodologia: 

• Descobertas de sons que nos cercam 

• Produzir sons utilizando o corpo 

• Realizar atividades práticas produzindo sons com uso de materiais 

estruturados ou não estruturados 

• Sacola musical contendo: Livro com a letra de músicas infantis, com 

instruções para que as famílias  confeccione um instrumento musical 

com a material reciclável e registrar a experiência. 

• Apresentação de instrumentos musicais  

• Danças de vários ritmos 

• Apreciação das músicas (Palavra Cantada, Bia Bedran, Baú da 

Camilinha, , Bloquinho, Gui Calegari, Banda Trupicada, Grupo Rumo, 

Badulaque, Pequeno cidadão, Crianceiras, Fadas Magrinhas, Éramos 

Três, Ossobanda, Banda Estralo) 

• Confecção de instrumentos musicais 

• Produção de caixa musical em potes de sorvetes 

• Confecções de livros individuais com músicas infantis confeccionados 

pelas crianças 

• Brincadeiras cantadas 

• Música com dimensões sensoriais e visuais 

• Teatro musical com as crianças 

• Produção de mascote (instrumento) 

• Ensaios para as apresentações 

• Atividade em folha com pintura e colagem 

• Culminância. 
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8 .Desenvolvimento das ações: 

Como Onde Quando 

Confecção de livros 

cantigas de roda, histórias 

cantadas, construção de 

instrumentos musicais, 

encenação musical com 

as crianças, produção de 

mascote com o tema 

cantiga de roda, ensaios 

para as apresentações, 

atividade em folha com 

pintura e colagem, 

culminância. 

 

Sala de aula, pátio, área 

verde e área externa. 

Do dia  

Quem Com quê Aprendizado que se 
pretende alcançar 

Professoras:  

Antônia, Cátia, Deilsa, 

Estefany, Francisca, 

Márcia, Patrícia, Regina e 

Renata. 

papel cartão (amarelo, 

vermelho, azul, verde, preto, 

branco, rosa, roxo, marrom, 

laranjado e bege), cola 

colorida, barbante, nylon, lã, 

tinta-guache,   tesoura, 

algodão, papel crepom, 

TNT, feltro, cola branca, 

folha A4, fitilhos, lantejoulas, 

glíter, papel pardo, papel 

laminado, fita crepe, fita 

PVC, fita dupla face, palito 

de picolé, pincel, cola 

colorida,cartolina dupla. 

face, papel crepom, giz de 

cera,revistas,jornais, rolo de 

papel 

higiênico,esponjas,papelão, 

pratos descartáveis,colher 

descartável,garrafas pets, 

caixa de leite, penas, 

olhinhos, fita de cetim, tinta 

de rosto, barbante, tecido, 

pincel atômico. 

Promover momentos de 

prazer através da música 

favorecendo o 

desenvolvimento da 

sensibilidade, da 

criatividade, do senso 

rítmico, do prazer de ouvir 

música, da imaginação, 

memória, concentração, 

atenção do respeito ao 

próximo, também 

contribuindo para uma 

efetiva consciência 

corporal de motivação. 
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9. Referência Bibliográfica: 

Currículo em movimento da Educação básica. Educação infantil 

 

10.  Acompanhamento: 

O acompanhamento do projeto será através de atividades propostas por meio 

de registros e fotografias.  

 

11. Avaliação: 

Avaliação será contínua de acordo com a observação, a participação, o 

desenvolvimento cognitivo e linguagem e produções de atividades 
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BRINCANDO E CRIANDO COM A 

ARTE DA LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

“A leitura dá asas à imaginação.” 

Simone Helen Drumond Ischkanian 
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1. Tema 

Brincando e criando com a arte da Literatura 

 

2. Apresentação 

O intuito deste projeto é desenvolver a imaginação, emoção e sentimento da 

criança, através da leitura de forma prazerosa e divertida. É importante para criança 

ouvir histórias, pois é através dos livros que a criança enfoca a importância de se 

ouvir, contar, recontar e interpretar histórias. 

 

3. Problematização: 

De que forma podemos utilizar as histórias como ferramentas para ampliar o 

conhecimento das crianças, incentivando a imaginação e o faz de conta?  

 

4.Justificativa:  

Ler histórias para as crianças é incitar o imaginário provocar perguntas e buscar 

respostas, despertar grandes e pequenas emoções como rir, chorar, sentir medo e 

raiva, emoções estas que vêm das histórias ouvidas. Juntos, livros, brinquedos e 

brincadeiras fortalecem ainda mais a construção de novos conhecimentos, 

favorecendo o desenvolvimento motor, social, emocional e cognitivo das crianças. A 

leitura infantil leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções e sentimentos de 

forma prazerosa e significativa. 

 

4.1 Público Alvo: 

04 meses a 03 anos e 11 meses 

 

5.Objetivos 

 

5.1 Objetivo Geral: 

Estimular a leitura entre as crianças através da contagem de histórias, 

desenvolvendo sua imaginação e criatividade e incentivando a prática prazerosa da 

leitura. 
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5.1 Objetivos específicos: 

• Participar de atividades que envolvam histórias, brincadeiras, jogos e canções 

que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outros 

grupos. (CM.pag. 67); 

• Ouvir histórias sonorizadas. (CM. pag.80) 

• Desenhar descrevendo histórias, lugares e acontecimentos narrados. (CM. 

pag.83) 

• Apreciar dramatizações de histórias, apresentações e jogos teatrais, 

observando sua temática. (CM. pag.84) 

• Participar da elaboração de cenários, figurino e maquiagem em situações de 

dramatização de histórias conhecidas ou inventadas pelo grupo. (CM.pag.84) 

• Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, 

diferenciando escrita de ilustrações, com orientação do adulto-leitor, a direção 

da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). (CM.pag.88) 

• Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. 

(CM.pag.88) 

• Acompanhar leituras por meio de ilustrações. (CM.pag.91) 

• Compreender que livros e outros impressos têm autor, ilustrador e capa. 

(CM.pag.91) 

• Representar, por meio do grafismo (desenho), as histórias ouvidas. 

(CM.pag.91) 

• Manusear diferentes materiais para a realização de pinturas (papel pardo, 

pisos, paredes, guache, gizão de cera, caco de telha, carvão, giz, pincel etc.). 

(CM.pag.92) 

• Contar oralmente objetos, pessoas, livros e etc. (CM.pg.96) 

• Descrever imagens dispostas em variados suportes (fotografias, pinturas, 

objetos, gravuras e obras de artistas) (CM.pag.83); 

• Explorar e manipular materiais tridimensionais com diversas superfícies, 

planos, formas, volumes e objetos (areia molhada, argila, massa de modelar) 

para sentir as diferentes texturas e perceber suas formas (CM.pag.82). 
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6. Campos de experiência: 

 O eu, o outro e o nós; 

Corpo, gestos e movimentos 

 Traços, sons, cores e formas; 

 Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

7. Metodologia: 

• Expor o projeto durante os meses de 1 de abril a 25 de outubro. 

• Apresentação da música Emília; 

• Leitura de obras literárias infantil; 

• Construção dos personagens da história; 

• Realizar reconto; 

• Realização de atividades conforme a história contada; 

• Confecção do livrão e livrinho; 

• Pintura de tela; 

• Ornamentação 

• Ensaios para apresentação 

• Dramatizações das professoras e crianças; 

• Contação de histórias com livros, fantoches, dedoches ,palitoches e 

máscaras; 

• Brincar e explorar os livros do baú literário; 

• Atividades que trabalhem a coordenação motora fina como colagem, 

modelagem e etc; 

• Cantar e dançar músicas referentes as histórias contadas; 

• Assistir pequenos vídeos das histórias; 

• Explorar e utilizar os movimentos de preensão, encaixe, lançamento, recorte e 

rasgar para desenvolver a coordenação motora fina; 

• Confecção do mascote; 

     • Culminância e chá Literário. 
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8. Desenvolvimento das ações: 

Como Onde Quando 

Contação de histórias; 

Confecção de cartazes; 

Diálogos com os alunos 

explicando a importância 

da leitura 

Atividades em folhas, 

Encenação teatral para o 

culminância do projeto, 

confecção do mascote, 

pintura em tela, confecção 

do livrinho e livrao. 

 

Sala de aula, pátio, área verde e 

área externa. 

Do dia 01 de abril  á 25 de 

outubro 2020. 

Quem Com quê Aprendizado que se 
pretende alcançar 

Professoras:  

Antônia, 

Cátia, Deilsa Estefany, 

Francisca, Márcia, Patrícia, 

Renata e Regina. 

Cartolina, EVA, papel cartão 

(amarelo, vermelho, azul, verde, 

preto, branco, rosa, roxo, 

marrom, laranjado e bege) 

bastão de cola quente, cola 

colorida, barbante, nylon, lã, 

tinta-guache,  argila, tesoura, 

algodão, papel crepom, TNT, 

feltro, cola branca, balão, folha 

A4, fitilhos, lantejoulas, glíter, 

papel pardo, papel laminado, fita 

crepe, fita PVC, fita dupla face, 

palito de picolé, palito de 

algodão doce, pincel , telas,lixas 

de parede, cola 

colorida,cartolina dupla face, 

bloco criativo, papel crepom, giz 

de cera, revistas, jornais, rolo de 

papel 

higiênico,esponjas,papelão, 

pratos descartáveis,colher 

descartável,garrafas pets,caixa 

de leite,penas,olhinhos, fita de 

cetim,tinta de 

rosto,barbante,tecido, pincel 

atômico, imã e argola de 

chaveiro. 

Promover o hábito e o 

interesse pela leitura e 

conhecer algumas obras 

literárias infantis fazendo 

com que a família se torne 

participativa nesse 

processo. 
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9. Referência Bibliográfica: 

Currículo em movimento da Educação básica. Educação infantil 

Coleção de livros- Simão de Miranda 

Revista Só escola. 

ABRAMOVICH, Fanny, Literatura Infantil: Gostosura e Bobices. Edit.Scipione 2º 

Ed.São Paulo 1991. 

 

10.  Acompanhamento: 

O acompanhamento do projeto será através de atividades propostas por meio de 

registros e fotografias.  

 

11. Avaliação: 

Avaliação será realizada de modo continuo, de acordo com a observação durante o 

período, onde estará sendo observado a participação, o interesse, o aprendizado e o 

desenvolvimento das crianças nas produções das atividades coletivas e individuais. 
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Projeto: BI-BI Fom-Fom: 

Aprender a conviver com o trânsito 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                                 Seja cauteloso no trânsito, pois além da 

sua vida existe mais vida em jogo.  

(Autor desconhecido) 
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1. Tema 

Bi-bi Fom-fom: Aprender conviver com o trânsito 

 

2. Apresentação 

A escola é importante para o desenvolvimento de transformações sociais, já que 

apresentam informações e reflexões a respeito de temas importantes. Assim a 

formação de cidadãos  mais preocupados com o trânsito, deve ser um trabalho em 

conjunto família x escola. Levando em questão que os pequenos fazem parte do 

trânsito, por isso, desde muito cedo precisam esta atentos ao comportamento que 

devem ter. 

  

3.Problematização: 

Qual a importância de se trabalhar a questão da segurança no trânsito?  

 

4.Justificativa:  

A segurança no trânsito é uma questão importante em todas as esferas da 

sociedade, principalmente nas escolas, que possuem o importante papel na 

formação de indivíduos mais conscientes. O seguinte projeto vem com intuito de 

construir o conhecimento dos princípios essenciais de segurança no trânsito. 

 

4.1 Público Alvo: 

04 meses a 03 anos e 11 meses 

 

5.Objetivos 

 

5.1 Objetivo Geral: 

Identificar a Educação para o trânsito como fator de segurança pessoal e coletiva 

formando o comportamento do cidadão enquanto usuário das vias públicas na 

condição de pedestre, condutor ou passageiro. 

5.1 Objetivos específicos: 

• Criar e compartilhas situações que envolvam movimentos, com outras 

crianças e com adultos. (p. 71) 
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• Confeccionar brinquedos com materiais alternativos. (Pág: 85) 

• Realizar leituras por meio de gravuras, imagens e etc. (Pág:91) 

 

6. Campo de experiência: 

• Corpo, gestos e movimentos 

• Traços, sons, cores e formas. 

• Fala, escuta e pensamento 

 

7. Metodologia: 

• Musicalização 

• Confecção de carrinhos 

• Apresentação de imagens 

• Sinalização 

 

8 .Desenvolvimento das ações: 

Como Onde Quando 

Apresentação da música 

com as crianças (Lá vem o 

trem). Confecção do carrinho 

de papelão. 

Atividades em folhas com 

pintura ou colagem da 

sinalização. Encenação 

teatral com semáforo. 

Atravessia com a faixa de 

pedestre. 

Sala de aula, pátio, área 

verde e área externa. 

Do dia 04 a 08 de maio de 

2020. 

Quem Com quê Aprendizado que se 
pretende alcançar 

Professoras:  

Antônia, Cátia, Deilsa, 

Estefany, Francisca, Márcia, 

Patrícia, Regina e Renata. 

Papelão, tinta guache, tnt, 

papel cartão, som e 

pendrive, folha A4, cadeira, 

velotrol, cola, imagens da 

sinalização, papel crepom, 

dupla face. 

Promover a participação 

efetiva da comunidade 

escolar através de parceria 

com os pais e outros 

segmentos da sociedade, 

buscando criar condições 

para promoção de uma 

educação construtiva e justa 

através de um trabalho 

coletivo e educativo. 
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9. Referência Bibliográfica: 

Currículo em movimento da Educação básica. Educação infantil 

 

10.  Acompanhamento: 

O acompanhamento do projeto será através de atividades propostas por meio de 

registros. Serão registrados no campo de avaliação. 

 

11. Avaliação: 

Neste projeto de ensino a principal característica da avaliação educacional é o 

caráter formativo, que se dá mediante a observação e o registro do educador sobre 

os processos de aprendizagem e desenvolvimento das ações desenvolvidas com as 

crianças, bem como da qualidade das interações estabelecidas entre criança e 

criança e criança – adulto. 

Cronograma 

04/05 a 08/05 

Data: Atividades Matutinas Atividades Vespertinas 
 

Segunda 
Feira 

      04/05 

- Encenação com as crianças no pátio com a 
música: Lá vem o trem. 
 

Musicalização 

Terça 
Feira 
05/05 

- Atividade de folha das sinalizações  Brincadeiras de roda 

Quarta 
Feira 
06/05 

- Confecção do carrinho de papelão Contação de história 

Quinta 
Feira 
13/02 

- Apresentação das sinalizações (semáforo) Apresentação musical 

Sexta 
Feira 
14/02 

- Orientação para atravessia na faixa de pedestre. 
 

História cantada 
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Projeto: Família 

 

 

 

 

  

 

Família é onde nossa historia começa. 

(Autor desconhecido) 
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1. Tema 

Famílias 

 

2. Apresentação 

A família é o primeiro ponto de referência para a criança, assim também a sua casa. 

A escola entra na vida dela ampliando sua noção de espaço e seu sentimento de 

integração ao mundo.   Este tema visa promover a interação escola/família, a fim de 

estimular o desenvolvimento de sentimentos como carinho, amor e respeito ao 

próximo tanto em casa, como na escola este projeto será desenvolvido a fim de 

tentar identificar e superar os desafios, trabalhando na criança a afetividade e a 

importância deste sentimento no convívio familiar e escolar, buscando na interação 

entre ambas as partes, uma formação das crianças como seres cidadãos.  

  

3.Problematização: 

Qual a necessidade de trabalhar a interação entre família e escola? Qual a 

importância de trabalhar o respeito pelos diferentes grupos familiares. 

 

4.Justificativa:  

A família é o primeiro ponto de referência para a criança, como também a sua casa. 

A escola entra na vida da criança ampliando sua noção de espaço e seu sentimento 

de integração ao mundo.   Este tema visa promover a interação escola/família, a fim 

de estimular o desenvolvimento de sentimentos como carinho, amor e respeito ao 

próximo tanto em casa, como na escola e propiciar o respeito pelos diferentes 

grupos familiares, este projeto será desenvolvido a fim de tentar identificar e superar 

os desafios, trabalhando na criança a afetividade e a importância deste sentimento 

no convívio familiar e escolar, buscando na interação entre ambas as partes, uma 

formação das crianças como seres cidadãos. 

 

4.1 Público Alvo: 

04 meses a 03 anos e 11 meses 
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5.Objetivos 

 

5.1 Objetivo Geral: 

Propiciar à criança a reflexão de sua estrutura familiar e o conhecimento da estrutura  

de outras famílias, e o relacionamento entre as pessoas de sua família e com as 

demais pessoas que a rodeiam, oportunizando  atividade  que despertem o respeito 

e o interesse pelos diferentes  grupos familiares. 

5.1 Objetivos específicos: 

• Identificar, nomear e distinguir os membros de sua família, reconhecendo que 

há diferentes configurações familiares. (CM.Pg:66) 

• Interagir com produções artísticas individuais e coletivas. (CM.Pg:79) 

• Ouvir e respeita histórias de diferentes cultura. (CM.Pg:92) 

6.Campos de experiência: 

• O eu,o outro e o nós. 

• Traços, sons, cores e formas. 

• Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

7. Metodologia: 

- Conversar sobre as semelhanças e diferenças de cada um, se aprofundando no 

assunto eu e minha família. Levar as crianças a perceberem que não existe um 

modelo de família. Ressaltar o respeito às diferenças existentes, os hábitos e 

comportamentos dos diversos tipos de família, 

- Ouvir e trabalhar a música “Gente tem Sobrenome” do Toquinho. 

- Diálogos e debates: Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? O que quero 

para o meu futuro? 

- Cantigas e músicas sobre a família; 

- Organizar espaços para brincarem de casinha, representando as diferentes 

famílias da turma; 

- Dramatizar as profissões dos pais, utilizando roupas e acessórios trazidos pelas 

crianças que represente a profissão, podendo fazer um desfile também; 

- Resgatar através de histórias o valor da família; 
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-Discutir o desempenho de cada membro da família, as diferenças e semelhanças; 

fazendo um desenho;    

-Caça ao tesouro 

-Apresentação de músicas e danças; 

-passeio numa chácara; 

-Culminância: interação com o grupo familiar com feijoada. 

 

8. Desenvolvimento das ações: 

Como Onde Quando 

Contação de histórias; 

Diálogos com os alunos 

explicando a importância do 

sobrenome, faz de conta da 

família, musicalização sobre 

a família, atividade de folha 

representando a família, 

desfile com algum objeto da 

família, caça ao tesouro, 

gincana das cores, 

apresentações, passeio, 

interação com o grupo 

familiar com feijoada. 

 

Sala de aula, pátio, área 

verde e área externa e 

chácara . 

Do dia 11 a 15 de maio 

Quem Com quê Aprendizado que se 
pretende alcançar 

Professoras:  

Antônia, Cátia, Deilsa, 

Estefany, Francisca, Márcia, 

Patrícia, Regina e Renata. 

papel cartão (amarelo, 

vermelho, azul, verde, preto, 

branco, rosa, roxo, marrom, 

laranjado e bege), cola 

colorida, barbante, nylon, lã, 

tinta-guache, massinha, 

tesoura, algodão, papel 

crepom, TNT, feltro, cola 

branca, balão, folha A4, 

fitilhos, lantejoulas, glíter, 

papel pardo, papel laminado, 

fita crepe, fita PVC, fita dupla 

face, palito de picolé, palito 

de churrasco, pincel   

Promover a participação 

efetiva da comunidade 

escolar através de parceria 

com os pais e outros 

segmentos da sociedade, 

buscando criar condições 

para promoção de uma 

educação construtiva e justa 

através de um trabalho 

coletivo e educativo. 
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8. Referência Bibliográfica: 

Currículo em movimento da Educação básica. Educação infantil 

 

9.  Acompanhamento: 

O acompanhamento do projeto será através de atividades propostas por meio de 

registros. Serão registrados no campo de avaliação. 

 

10. Avaliação: 

Será feita através de registros, de acordo com a participação, interesse e 

desenvolvimento de cada aluno, individual e coletivamente. 

                                             Cronograma 

Data: Atividades Matutinas Atividades Vespertinas  
 

Segunda 

Feira 

      

- Conversa sobre as semelhanças e diferenças de 

cada um no ambiente familiar; 

Brincadeiras dirigidas 

Terça 

Feira 

 

- Leitura do livro: As famílias do mundinho. Contação de história 

Quarta 

Feira 

- Proporcionar momentos de faz de conta; Peça  teatral 

Quinta 

Feira 

 

- Musicalização: música “Gente tem Sobrenome” 

do Toquinho. 

- Atividade de folha desenho representando a 

família. 

Musicalização 

Sexta 

Feira 

 

- Desfile com objeto ou trajes da família . Brincadeiras de faz de 

conta 
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Projeto: Diversidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

A beleza tem cor da diversidade, tem movimento no sentido da liberdade, tem 

esperança brilhando na busca da igualdade. 

Eli Odara Theodoro 
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1. Tema 

Diversidade 

 

2. Apresentação 

Diversidade significa variedade, pluralidade, diferença, diversidade é a reunião de 

tudo aquilo que apresenta múltiplos aspectos e que se diferenciam entre si, tais 

como: diversidade cultural, diversidade biológica, diversidade étnica, linguística, 

religiosa entre outras. 

O tema proposto possibilidade desenvolver atividades pedagógicas, permitindo as 

diferenças na construção da identidade das crianças. Desde muito cedo as crianças 

têm contato com discursos negativos relacionados ao preconceito, rótulos e 

discriminação. Nessa fase os estão sendo moldados e muito do que serão quando 

adulto será o reflexo do que aprenderam aqui na educação infantil. Elas são 

capazes de construir seus próprios conhecimentos, por isso o professor como 

mediador tem que proporcionar situações que priorizem a interação entre todos, de 

forma que todos se respeitem, esse será o primeiro passo de um adulto sem 

preconceitos. Nessa fase de construção o aluno se espelha nos adultos, dessa 

forma o professor tratando a diversidade de forma natural, dinâmica e com respeito. 

Que a “Aprendizagem da criança se dá nas situações cotidianas sempre de forma 

integrada, em contexto lúdico, próximos às práticas sociais que lhes são 

significativas¨, considerar as interações e a brincadeira como forma de viabilizar o 

aprendizado das crianças. 

 

3. Problematização: 

Enriquecer o conhecimento e despertar nas crianças a importância de respeitar a 

diversidade na cultura brasileira. 

 

4.Justificativa:  

O trabalho com o tema “sustentabilidade” que se propõe aqui, deverá apresentar 

para as crianças uma visão ampla que envolve inúmeros problemas que o mundo 

atual vem enfrentando. Conscientizar sobre os benefícios de uma boa alimentação, 

a importância de reciclar e reutilizar, fazer uma coleta seletiva correta para a 

preservação do meio ambiente 

 

4.1 Público Alvo: 

04 meses a 03 anos e 11 meses 
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5.Objetivos 

 

5.1 Objetivo Geral: 

Proporcionar o conhecimento e a conscientização das crianças da educação infantil 

acerca dos temas que envolvam meio ambientes e cidadania, desenvolvendo a 

construção de atitudes para a preservação e com o desenvolvimento sustentável. 

 

5.2 Objetivos específicos: 

• Explorar diferentes fontes sonoras: objetos cotidianos e materiais reutilizáveis 

(caixas de papelão, embalagens plásticas, potes plásticos, madeira, garrafas, 

tampinhas, dentre outros).(Pág:80). 

• Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais 

(Luz solar, vento, chuva e etc.). (Pág:96) 

• Identificar e nomear cores nos ambientes, na natureza, em brinquedos e 

objetos.(Pág:97). 

• Conhecer os ciclos de vida, de plantas, animais e seres humanos; (Pág:99). 

• Observar e participar de ações que envolvam separação de materiais 

recicláveis e reutilizáveis; (Pág:99). 

• Participar do cultivo e plantio de horta desenvolvendo hábitos de cuidado e 

responsabilização com o meio ambiente. (Pág:100) 

• Reconhecer diversos tipos e origens de alimentos, compreendendo a 

importância de uma alimentação saudável. (Pág:100) 

 

6. Campos de experiência: 

Traços, sons, cores e formas. 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
 

7. Metodologia: 

• Expor o projeto durante os meses de 05 de março até a 09 de julho. 

• Mascote para horta 

• Mascote água 

•  Construção horta 

• Coleta seletiva (lixeira reciclável) 

• Apresentação musical 

• Peça teatral 

• Passeio Ibama ou Zoologico  

• Atividade coletiva de colagem e pintura 

• Culminância 
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8 .Desenvolvimento das ações: 

Como Onde Quando 

Construção do mascote e 

horta, conscientização da 

coleta seletiva do lixo, 

atividade coletiva com 

colagem e pintura, 

apresentação musical: água. 

Encenação teatral para a 

culminância do projeto, 

passeio Ibama ou zoológico. 

Sala de aula, pátio, área 

verde e área externa. 

05 de março a 02 de julho de 

2020. 

Quem Com quê Aprendizado que se 
pretende alcançar 

Professoras:  

Antônia, Cátia, Deilsa, 

Estefany, Francisca, Márcia, 

Patrícia, Regina e Renata. 

Terra, adubo, tecido, tnt, 

papelão, revista, cola, tinta 

guache, pincel, folha A4, 

baldes, latas, garrafas pets, 

pendrive, caixa de som, 

tampinhas, buchas. 

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. Para 

isso, é necessário que mais 

do que informações e 

conceitos, mas atitudes e 

formações de valores que 

serão apreendidos na prática 

do dia a dia e do meio social. 

 

 

9. Referência Bibliográfica: 

Currículo em movimento da Educação básica. Educação infantil 

 

10.  Acompanhamento: 

O acompanhamento do projeto será através de atividades propostas por meio de 

registros e fotografias.  

 

11. Avaliação: 

Avaliação será contínua de acordo com a observação, a participação, o 

desenvolvimento cognitivo e linguagem e produções de atividades. 
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Cronograma 

17/03 a 09/07 

Data: Atividades Matutinas Atividades Vespertinas 
 

 
Terça-Feira 

 17 á 20/ 03 

- Dia letivo temático: Abertura do Projeto: 
Sustentabilidade 
- Conversa informal sobre a importância e a 
participação dos pais durante o Projeto que será 
desenvolvido ao longo do semestre com as crianças. 
- Apresentações das turmas com músicas relacionada 
ao tema 
-  Confecção do mascote da água de cada turma. 
- Contação de histórias 
- A importância da água 
- Poluição da água, economia de água,  

 
Peça teatral 

Semana 
23 á 27/ 03 

Alimentação: 
- Contação de histórias, músicas, brincadeiras  
 - Falar a importância da alimentação 
- Incentivar a alimentação e seus beneficios 
- As cores dos alimentos 
- Desperdício 
- Higiene dos alimentos 
- Preparo dos alimentos 
 

Contação de história 

Semana 
30 /03 á 03/04 

 Horta:  
- Confecção mascote para a horta 
- Confecção de regadores e par recicláveis 
- Preparação da terra  
- Preparação do adubo 
- Apresentação das sementes e seus benefícios 
- Plantação e preservação da horta 

Musicalização 

Semana 
06 á 10/04 

Os animais 
-  Roda de conversa sobre os seres vivos que nos 
cercam e sua importância.  
- Conto e reconto de histórias e diversos: Animais da 
fazenda, Animais das floresta, a cigarra e a Formiga.. 
Realização de brincadeiras, canto e dança com o 
grupo Palavra cantada 
- Confecção de animais em material reciclável 

Brincadeiras dirigidas 

Semana 
13 á 17/04 

Os 3 RS da sustentabilidade- Reduzir, Reutilizar e 
Reciclar. 
  

Roda de conversa sobre a 
importância dos 3 RS para 
o meio ambiente. 
- músicas. 
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Semana 
20 a 21/ 04 

Semana do aniversário de Brasilia 
-  Conhecendo o Cerrado de Brasilia: 
- Vegetação 
- Contação de história ( o menino do Cerrado) 
- Plantas 
- Animais 
- Propor um passeio no zoológico de Brasilia / Jardim 
Botanico 
- Construção de maquetes do cerrado 

Peça teatral 

Semana 
27/04 á 01/05 

Profissões que contribuem para o Meio Ambiente 
- agricultores 
- biólogos 
-Garis 

História cantada 

Semana 
04 a 08 

- Semana Educação para a vida Musicalização 

Semana 
11 á 15/05 

Coleta seletiva 
-Roda de conversa 
-Passeio no ambiente escolar 
- Apreciação de músicas, contação de histórias 
- Cores da coleta seletiva 
- Demonstração da coleta do lixo 

Brincadeiras direcionadas 

Semana 
18 á 22/ 05 

Reciclagem 
- Roda de conversa sobre a importância da reciclagem 
- Confecção de brinquedos ( fogão, geladeira, mesa, 
piá, bonecos etc 
- Confecção de instrumentos que transmitem sons 
- Atividades lúdicas com os objetos que foram 
construídos com a turma.  
- Produzir um repertorio musical com os instrumentos 
confeccionados. 
- Exposição das confecções 

Apresentação musical 

Semana 
25 á 29/05 

 História 

Quinta-Feira 
04/06 

- Conversa sobre a importância de uma alimentação 
saudável. 

Musicalização 

Quinta-Feira 
18/06 

- Cultivo da horta  
- Colheita dos alimentos 

Caixa surpresa 

Quinta 
Feira 
25/05 

- Cada turma no refeitório preparar salada com a 
colheita das hortaliças . 
 

Degustação de frutas 

Quinta 
Feira 
02/07 

- Culminancia do projeto 
-Exposição dos trabalhos das crianças 

- Brincadeira dirigidas 

 
 
 

 



 

112 

 

PROJETO: Semana da criança  

 

 

 

 

 

“Brincar com as crianças não é perder tempo, é ganha-lo, se é triste,ver 

meninos sem escola, mais e triste ainda é vê-los sentados enfileirados, em 

salas sem ar, com exercícios estéreis sem valor para formação do homem.”  

                                                                            (Carlos Drummond de Andrade) 

 

1. Tema 

 Semana da criança. 

 

2. Apresentação 



 

113 

 

O dia das crianças permite que sejam abordados junto dele outras importantes 

temáticas transversalmente, como a construção da identidade, a passagem do 

tempo. Também promover a conscientização quanto os direitos e deveres da 

criança, prevenindo eventuais abusos e violências que possam sofrer ou ter sofrido. 

Toda criança tem o direito de ser feliz, brincar, correr, cantar, pular, ficar à vontade e 

expressar seus sentimentos, de ser valorizada respeitada e amada. 

 

3.Problematização: 

Qual a importância de se trabalhar o dia das crianças na educação infantil?  

 

4.Justificativa:  

O presente projeto busca proporcionar as crianças uma semana de diversão, lazer e 

aprendizado, como uma perspectiva de alegria, sabedoria, animação. Através de 

jogos brincadeiras e competição, ao mesmo tempo propondo a interação com 

materiais pedagógicos que lhes serão ministrados, buscando uma aprendizagem 

significativa proporcionado pela brincadeira e o faz de conta, pois brincando as 

crianças desenvolvem suas capacidades motoras sociais, culturais e de imaginação. 

 

4.1 Público Alvo: 

04 meses a 03 anos e 11 meses 

 

5.Objetivos 

 

5.1 Objetivo Geral: 

Promover durante a semana da criança atividades variadas e interessantes, visando 

proporcionar a criança oportunidade de lazer e sociabilidade educativas. 

 

5.1 Objetivos específicos: 

• Participar de atividades que envolvam histórias brincadeiras, jogos, canções, 

que digam a respeito as tradições culturais de sua comunidade e outros 

grupos; (CM pág.67) 

• Movimentar o corpo de diversas maneiras em espaços amplos de circulação 

livre. (CM pág.70) 

• Participar e reconhecer diversas manifestações culturais, como brincadeiras, 

brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos, e canções tradicionais (pega-

pega, ciranda e bambolê); (CM pág.72); 

• Participar de situações que envolvam coordenação global, por meio de 

brincadeiras, jogos, danças, ginásticas (atividades explorativas de espaços 

estruturados com diferentes implementos arcos, bastões, cones, brinquedos; 

(CMpág.73); 
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• Movimentar o corpo de diversas maneiras em espaços amplos e de circulação 

livre. (CM pág. 70) 

• Participar de brincadeiras da cultura infantil, de acordo com as regras 

estabelecidas (brincar de pega-pega, correndo pelos espaços na tentativa de 

fugir e não ser alcançado, entre outras) (Pág.CM70)  

• Ouvir histórias sonorizadas; (CM pág.80) 

• Apreciar dramatizações de histórias, apresentações e jogos teatrais, 

observando sua temática; (CM pág. 84) 

• Manusear diferentes materiais para a realização de pinturas (papel pardo, 

pisos, paredes, tinta guache, gizão de cera, caco de telha, carvão, giz e 

pincel). (CM pág.92). 

 

6.Campo de experiência: 

Corpo, gestos e movimentos; 

Traços, sons, cores e formas; 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

7. Metodologia: 

 

• Expor o projeto e explicar como será trabalhado de 5 a 9 do mês de outubro 2020, 

• Cine pipoca com o filme:  Parque dos sonhos. O poderoso chefinho. 

• Contação de história: Chapeuzinho vermelho e Cachinhos dourados. 

• Utilizar-se de música ambiente nas atividades. 

• Realizar dinâmicas em grupo trabalhando o lúdico, coordenação motora, 

comportamento e atitudes. 

• Pintura ao ar livre 

• Banho de mangueira e escorrega sabão 

• Festa a fantasia 

• Confecção de massinha de modelar 

• Cartazes coletivos no pátio 

• Histórias cantadas 

• Peças teatrais 

• Passeio 

• Brincadeiras com balões. 

 

❖ Músicas:  

Introduzir canções que falem de amor, de paz, de otimismo e de valores e amizades 

a serem resgatados a convivência harmoniosa entre as crianças e adultos.  (cai cai 
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balão, mix da dona aranha, super-fantástico, pula-pula pipoquinha, jacaré, 

palhacinho remelexo, batalha do movimento). 

 

8 .Desenvolvimento das ações: 

Como Onde Quando 

Contação de histórias; 

chapeuzinho vermelho e 

Cachinhos dourados 

Filmes: O WIFI Ralph e  O 

poderoso chefinho.  

 Pintura ao ar livre.  

Brincadeiras dirigidas no 

pátio. 

Cantigas de roda 

Lanche coletivo, passeio, 

baile, banho de mangueira, 

escorrega no sabão e 

pintura de rosto, brincadeiras 

com balões. 

Sala de aula, pátio, área 

verde e área externa. 

Do dia 05 á 09 de outubro de 

2020. 

Quem Com quê Aprendizado que se 
pretende alcançar 

Professoras:  

Antônia, 

Cátia, Deilsa, Estefany, 

Francisca, Márcia, Patrícia, 

Regina e Renata. 

Televisão, pen-drive, 

histórias, TNT, bambolê, 

bola, balão, bolha de sabão, 

pipoca, hambúrguer, 

gelatina, suco, bolo, sorvete, 

balas, pirulitos, copos 

descartável, guardanapo, 

tinta de rosto, tinta guache, 

papel pardo, cartolina dupla 

face, cartolina, bastão de 

cola, saquinho de 

lembrancinhas, lona, pincel 

atômico, fitilho,pincel para 

pintura,folhas A4, caixa de 

som, farinha de trigo, óleo, 

corante alimentício e balões. 

Promover ações educativas 

que possibilitam a livre 

expressão, integrando 

atividades de lazer e 

sociabilidade de forma 

lúdica, expressão artística e 

o resgate de brincadeiras, 

histórias infantis através do 

estimulo do imaginário e a 

criação. 

9. Referência Bibliográfica: 

Currículo em movimento da Educação Infantil -2018 
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KISHIMOTO, T. Jogo, brinquedo, brincadeira e educação. 3º Ed. São Paulo: Cortez, 

1999. 

MALUF, Ângela, Cristina Munhoz. Brincar: prazer e aprendizado. Petrópolis: Vozes, 

2003 

 

10.  Acompanhamento: 

O acompanhamento do projeto será através de atividades propostas por meio de 

registros, brincadeiras, recontos e apreciação de vídeos. 

 

11. Avaliação: 

O processo avaliativo acontecerá durante a construção das atividades pelas 

crianças e que estão propostas no projeto, seguida do registo de desenvolvimento 

individual e em grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janice Pereira de Araújo 

Diretora Pedagógica 

Registro 1352956/14 

Brasília-DF, 15 de Maio de 2019. 

 


