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1. Apresentação  
 

É preciso salientar a importância da construção coletiva desse projeto, que 

exigiu comprometimento de todos envolvidos no processo educativo, professores, 

monitores, coordenadores e juntamente aos pais, juntamente com a comunidade 

educacional através das reuniões relacionadas à BNCC (Base Nacional Curricular 

Comum) e Plenária, dos questionários onde forneceram dados suficientes para uma 

nova abordagem em alguns aspectos citados na pratica educativa, com abordagem 

significativa, onde há coparticipação dos pais nas culminâncias dos projetos 

determinados para o ano letivo. 

Apresenta-se como uma proposta interacionista – segundo as concepções 

educativas de Piaget, Wallon e Vygotsky - e pautada na nova Lei de Diretrizes e 

Bases da educação infantil, que reúne instituições de educação formal e não formal 

já organizada e transformada através da história. 

Com base na ação pedagógica interacionista, a creche compreende que a 

interação entre o indivíduo e a cultura é fundamental para que tal indivíduo se insira 

em determinado meio cultural a fim de que ocorra um crescimento em seu 

desenvolvimento.  

No processo educativo que aqui se desenvolve, observamos como é essencial 

a implantação da proposta pedagógica no processo do ensino e da aprendizagem 

da educação infantil, buscando implementar e aprimorar a proposta interacionista, 

aliando-a a um tratamento individualizado não apenas às crianças, mas também aos 

seus pais, dando assim uma identidade peculiar ao trabalho em uma atitude 

inovadora daquilo que se propõe.  

 Buscamos incorporar, na elaboração dos paradigmas de norteamento do 

trabalho, elementos que consubstanciem os avanços tecnológicos e que sejam 

aplicáveis às ações educativas em vista, tendo como meta elevar a qualidade e a 

efetividade das ações, extrapolando a mera teoria.  
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Sabemos que as mudanças na educação dependem não só da vontade política 

da esfera governamental, mas também do empenho dos professores e educadores 

em prol de uma educação mais eficaz, razão pela qual evidenciamos constantes 

esforços junto ao corpo docente de nossa Instituição para estimulá-lo a engajar-se 

em um processo contínuo de construção de um contexto educacional e afetivo 

aprimorado.  

Nosso projeto elimina o que, nas experiências colhidas ao longo do tempo, foi 

considerado incoerente ou de baixa efetividade com respeito aos fins a serem 

alcançados. Nesse sentido, privilegiou-se um processo educativo que parta de uma 

concepção da criança com um ser em desenvolvimento, buscando investir na 

construção de valores e atitudes tais como: autonomia, cooperação, solidariedade e 

respeito ao bem comum, mediante a consolidação de uma pedagogia de educação 

em sintonia com os melhores valores de nossa sociedade, em que se valorizam as 

relações cotidianas em que crianças, famílias e educadores estão envolvidos. 

A proposta pedagógica busca criar uma releitura do cotidiano, exigindo dos 

profissionais que aqui atuam a presença atenta e afetiva em todos os momentos. 

O professor como norteador das atividades de estimulação, educativas e 

recreativas para desenvolvimento motor e intelectual das crianças avaliando e 

registrando os resultados obtidos. Participação na organização dos eventos 

previstos em calendário homologado pela SEE/DF. Orientação e auxílio na 

alimentação das crianças de acordo com os procedimentos estipulados para esse 

momento. Participação nas reuniões pedagógicas com os pais ou responsável. 

Atividades diárias em trabalhos educacionais de artes, movimento, linguagem, 

raciocínio lógico, desenvolvimento e integração social. Desenvolvimento de projetos 

com temas transversais. Acompanhando as crianças em passeios, desenvolvendo a 

coordenação motora levando até a sua independência para realizar tarefas simples 

de acordo a sua faixa etária. Atividades de desenvolvimento de sua curiosidade, 

imaginação e capacidade de expressão. 

A instituição educacional apresenta na sua Proposta Pedagógica as suas 

finalidades e os seus pressupostos teóricos, define sua meta e sua própria prática 

pedagógica e sua forma específica de conduzir o processo ensino-aprendizagem. 
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Para realização desde documento fizemos várias reuniões, questionários com 

várias perguntas e entrevista com os responsáveis, alunos, colaboradores e 

comunidade. Além dessas ações a CEPI Jequitibá possui uma caixa de sugestões 

para a participação ativa dos responsáveis e colaboradores da creche. 

Apresentação do PP a comunidade e troca de sugestões. 
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2. Histórico 
 

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

educacional. 

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

história solidificada em suspiros, lágrimas e sonhos. O sonho de uma criança muito 

pobre que nasceu em Campina Grande, estado da Paraíba, no Nordeste brasileiro. 

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

crescesse, iria cuidar de crianças. O desejo de seu coração era elaborado dos mais 

profundos e era, na verdade, uma promessa de Deus. O suspiro se fez sonho. Um 

sonho de um mundo com mais amor, humildade, perdão e solidariedade. 

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

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

inspiração de mudar a situação existente. Ganhou um terreno e, nele, surgiu a AFMA 

– Ação Social Comunitária em 1985. Foi o início da concretização do sonho. A 

taquicardia de um coração movido pelo desejo fez o sonho crescer e tornar-se mais 
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consistente. Logo depois, mais um desafio foi construído, na cidade de Samambaia, 

no Distrito Federal. Sendo inaugurada a Unidade em Samambaia em 30 de junho de 

1995 em prédio próprio planejado para oferecer conforto e boas condições de 

atendimento para as crianças.  

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

voltadas para o campo da Assistência Social amparando crianças e suas famílias 

com o serviço de creche em parceria com a extinta Legião Brasileira de Assistência 

(LBA) e em seguida extinta Fundação do Serviço Social do DF sendo o serviço das 

parcerias assumidas pela demais Secretarias de Assistência Social do DF. 

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

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

de Educação Municipais e do Distrito Federal. A partir desse momento começou se 

o processo de regularização e de credenciamento do serviço ofertado sendo 

finalizado esse processo de 2010 com a publicação da portaria 97/2010 que 

credencia e dá demais providências sobre os aspectos legais do Centro de Educação 

Infantil AFMA.  

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

convênio, o GDF/SEEDF repassa recursos financeiros, para o atendimento 

educacional às crianças na primeira etapa da Educação Básica, às instituições sem 

fins lucrativos que possuem prédio próprio e/ou para gestão em prédio público -CEPI, 

desde que as instituições atendam aos critérios estabelecidos pela SEEDF e as 

legislações em vigor. Tal estratégia pressupõe que as duas partes, poder público e 

instituição, possuem interesses comuns – atendimento educacional à criança – e 

prestem mútua colaboração para atingir seus objetivos. A atuação do poder público 

não deve se limitar ao repasse de recursos, mas envolver permanente orientação, 

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

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

atendimento às crianças e às famílias e/ou responsáveis e tem sido realizadas por 

meio da extensão a estas instituições de todas as orientações pedagógicas: 

Currículo em Movimento da Educação Básica – SEEDF; Diretrizes de Avaliação 

Educacional Aprendizagem, Institucional e em Larga Escala 2014-2016; Orientação 

Pedagógica, Projeto Político Pedagógico e Coordenação Pedagógica. 
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O objeto deste convênio é a ação conjunta entre o Governo do Distrito Federal 

- por meio da SEEDF - e a AFMA Ação Social Comunitária entidade sem fins 

lucrativos, em consonância com a legislação em vigência, nacional e local, para o 

atendimento a Educação Infantil. 

O Centro de Ensino da Primeira Infância nasceu do programa Federal 

Educação para todos que englobam modalidades de atendimento muito diversas de 

programas destinados aos pais, às creches comunitárias, aos centros de atenção à 

infância e educação pré-primária institucional, geralmente oferecida em escolas. Os 

programas são normalmente dirigidos a dois grupos etários: de crianças abaixo de 

três anos e aquelas de três até a entrada na escola primária.  

A Creche Jequitibá foi inaugurada no dia 30 de março de 2015. A partir de 

agosto de 2017, foi firmado mais um convênio com o Governo do Distrito Federal 

com a instituição AFMA Ação Social Comunitária. Essa,  por sua vez, vem 

trabalhando sem fins lucrativos, desde sua fundação, acolhendo crianças (e suas 

famílias). 

Com o passar dos anos, vários indivíduos foram atendidos, sendo que os 

recursos provieram de doações de particulares e, esporadicamente, de algumas 

empresas. 

A creche é muito requisitada pela comunidade local e do entorno pode-se 

comprovar pela procura de matrículas através do número 156 – Sistema de 

Atendimento ao Cidadão oferecido pelo Governo do Distrito Federal e pela própria 

Regional de Ensino de Taguatinga.  

Inicialmente tal convênio compreende crianças até os cinco anos de idade; 

atualmente, a meta de atendimento é de 136 crianças em duas modalidades (creche 

0 a 3 anos e pré-escola 4 e 5 anos). 

O nosso atendimento educacional, se tornou de grande relevância para uma 

parcela de nossa sociedade a saber aquela composta de mães solteiras pobres e 

desempregadas, que não contam com creches para que possam deixar os filhos 

para trabalhar. O crescimento da demanda de crianças com necessidades de 

cuidados, proteção e educação fez com que nosso trabalho ficasse cada vez mais 

significativo e conhecido na região de Águas Claras, especialmente pela qualidade 
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daquilo que oferece: ensino integral e cinco refeições diárias em um espaço 

acolhedor, com atividades educativas e atendimento individualizado.  

Atendemos nossas crianças em seus aspectos físico, social, intelectual e 

emocional, exercendo assim um papel de promoção de cidadania e de 

transformação social. Cabe ressaltar que estamos localizados em uma região 

bastante populosa onde a procura por vagas é muito frequente. Atendemos toda a 

região de Águas Claras e mediações.  

Caracterizações físicas: 

A estrutura física da instituição é composta por: 

Bloco de Serviços: 

• Acesso serviço; 

• Triagem e lavagem; 

• Área externa: 

• Central GLP; 

• Depósito de lixo orgânico e reciclável. 

• Cozinha: 

• Bancada de preparo de carnes; 

• Bancada de preparo de legumes e verduras; 

• Área de cocção; 

• Bancada de passagem de alimentos prontos; 

• Bancada de recepção de louças sujas; 

• Pia lavagem louças; 

• Pia lavagem panelões; 

• Despensa. 

• Refeitório: 

• Buffet. 

• Lactário: 

• Área de preparo de alimentos (mamadeiras e sopas) e lavagem de 

utensílios; 

• Bancada de entrega de alimentos prontos. 

• Lavanderia: 
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• Balcão de recebimento e triagem de roupas sujas; 

• Tanques e máquinas de lavar; 

• Bancada para passar roupas com prateleiras; 

• Depósito de Materiais de Limpeza. 

• Vestiário feminino; 

• Vestiário masculino; 

• Copa funcionários; 

• Sala Multiuso; 

• Sala de Telefonia e apoio à informática (S.T.I.); 

• Sala de Energia Elétrica (S.E.E.).  

Blocos Pedagógicos: 

• Bloco Creche I e II – crianças de 4 meses a 3 anos: 

• Fraldaria (Creche I); 

• Sanitário infantil (Creche II); 

• Repouso; 

• Sanitário infantil P.N.E.; 

• Solário. 

• Bloco Creche III e pré-escola – crianças de 3 a 6 anos: 

• Sanitário infantil feminino; Sanitário infantil masculino; 

• Atividades; 

• Repouso (Creche II); 

• Solários. 

• Pátio Coberto. 

• Espaço de integração entre as diversas atividades e diversas faixas etárias. 

• Playground: Espaço não coberto destinado à instalação dos brinquedos 

infantis. 

• Castelo d’água: 

• Elemento cilíndrico metálico, característico do Projeto Padrão, que abriga os 

reservatórios de água. 

• 08 salas de aulas  

• 01 sala de coordenação  
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• 01 sala de diretoria 

• 01 secretaria  

• 01 sala dos professores 

• 01 refeitório  

• 01 cozinha  

• 01 sala de leitura e brinquedos (estantes, livros, brinquedos, TV, DVD e 

armário grande). 

• 02 Sanitários adultos 

• 01 depósitos 

• Livros Técnicos, Didáticos e literários; 

• Brinquedos e jogos; 

• Papéis Variados e demais materiais; 

• Fantoches; 

• Jogos Pedagógicos e Recreativos; 
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Dados de Identificação da Instituição 
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Endereço: Avenida 935 Rua 37 Sul (Águas Claras).  

Número do Inep: 53016440 

Telefone: 61 – 992542201 

E-mail Institucional: cepijequitiba2017@gmail.com 

CEP: 71929540 

Entidade Mantenedora: AFMA – Ação Social Comunitária 

Presidente: Rodrigo dos Santos Simões  

Diretora Pedagógica: Tatiane Pires Silva 

Coordenadora: Marta Martins Araujo Brito 

Secretária: Fernanda da Silva Neves Freitas 
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3. Diagnóstico da Realidade Escolar 
 

A CEPI Jequitibá tem como meta de atendimento para este ano letivo de 136 

crianças, atendendo às modalidades de creche (0 a 3 anos) e pré-escola (04 e 05 

anos). Sendo as vagas assim distribuídas: 

O atendimento é prestado em turno Integral de 07h00 as 17h30 de segunda 

à sexta feira.  

Os Centros de Educação da Primeira Infância (CEPI), popularmente 

conhecidos como creche, atendem crianças de quatro meses a cinco anos, em 

tempo integral (10horas diariamente). Tem capacidade para receber 136 alunos. 

Onde atendem a oito turmas de crianças de 0 a 5 anos. Sendo uma turma de 

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

turmas de Maternal I (a partir de 2 anos); duas turmas de Maternal II (a partir dos 3 

anos); uma turma de 1º Período (a partir dos 4 anos); e uma turma de 2º Período (a 

partir dos 5 anos).  

Salientando que o maternal II A tem redução de turma, com quatorze crianças 

em razão de uma aluna com diagnóstico de (Paralisia Cerebral). Os familiares foram 

convocados pela regional de ensino e receberam às devidas orientações para dar 

suporte e continuarem com os acompanhamentos médicos necessários. A aluna faz 

acompanhamento no Sarah. Contamos com profissionais docentes e não docentes 

que trabalham pela promoção das aprendizagens e do desenvolvimento integral da 

criança. São estes: 

Funcionários e funções 

• 08 (oito) Professores 

• 14 (quatorze) Monitoras 

• 03 (três) Auxiliares Serviços Gerais 

• 01 (uma) Auxiliar de lavanderia  
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• 01 (uma) Cozinheira 

• 01 (uma) Nutricionista 

• 02 (duas) Auxiliares de Cozinha  

• 01 (uma) Secretária Escolar 

• 01 (uma) Diretora 

• 01 (uma) Coordenadora Pedagógica 

• 02 (duas) Menores aprendizes 

• 01 (um) Porteiro 

 

A carga horária das professoras é de 30 e 40 horas semanais, sendo as de 30 

horas 25horas em sala de aula e 5 horas de coordenação e as de 40h fica 35horas 

em regência e 5horas de coordenação.  

Uma característica do território é que, ao lado da Instituição tem-se um lote 

vazio que muito tem preocupado pais e a gestão escolar devido ao grande acumulo 

de lixo, muitos entulhos que contribuem muito para o aparecimento de insetos na 

creche, sendo necessário muitas vezes solicitar ao SLU e demais órgãos 

responsáveis que o mesmo seja removido. 

Lidamos com crianças que apresentam fragilidade tais como: insegurança e 

falta de referencial, falta de limites, dificuldade em alimentar - se e em alguns casos 

falta de cuidados.  

Especialmente este ano estamos tendo muitas dificuldades em relação ao 

acolhimento de algumas crianças do berçário I, berçário II, e maternal I. Nesses 

casos a secretaria escolar entra em contato com os responsáveis para uma melhor 

solução até as crianças se sentir bem no nosso ambiente escolar. 

Outro problema vivido é com relação ao uso dos sanitários, algumas crianças, 

especialmente do maternal II estão apresentando dificuldade em utilizá-los, 

constantemente recebemos pais para falarmos do desfralde. Sendo que eles 
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pedem para colocarmos fralda nas crianças, fazendo com que elas não adquiram 

autonomia para superar esse obstáculo, demonstrando desinteresse para 

solucioná-los. 

Como a creche recebe crianças de outras regiões administrativas, uma das 

dificuldades enfrentadas é em relação aos horários de entrada e na saída, onde 

aproximadamente 30% (trinta por cento) necessitam de transporte (sendo veículo 

da família, transporte escolar ou transporte coletivo) para chegar e sair da escola, 

o que causa constantes atrasos, principalmente na entrada influenciando nossa 

rotina, nos vimos na necessidade de estabelecer um tempo de tolerância de 15 

(quinze) minutos. Se os atrasos dos responsáveis forem constantes a direção 

acionará a assistente social para uma reunião, se caso continuar o conselho tutelar 

será comunicado, pois com esses atrasos causam traumas e sensação de 

abandono nas crianças. 

Aos arredores da creche temos muitos comércios, supermercados, 

restaurante, padarias, farmácia e muitos prédios. A CEPI Jequitibá se destaca pelo 

colorido de seus alambrados, a beleza de sua arquitetura e espaço para a criança 

se desenvolver e crescer. A entrada e saída das crianças dão acesso à pista 

secundária onde passam carros e transporte escolar. A saída e entrada são 

realizadas com a presença do porteiro, diretora, coordenadora, secretaria e 

monitoras. 

Reiteramos que está tolerância não pode virar rotina diária, ou seja, os pais 

não podem chegar todos os dias atrasados, pois os responsáveis precisam se 

adequar a realidade da creche. Lembrando que a instituição precisa cumprir sua 

função social que contém regras e princípios que necessitam ser respeitados.  

Uma boa característica da nossa comunidade é que se encontram sempre 

presentes nos eventos, reuniões e festividades e temos um grande quantitativo de 

pais em nossas reuniões, o que vem facilitando muito no nosso trabalho, pois 

passa- se a conhecer a realidade de cada família e amplia o contato entre família e 

escola. 

Outro fator observado pela instituição é o grande número de crianças que 

faltam diariamente por causa de problemas de saúde. A comunidade escolar 



16 
 

apresenta uma composição sócia econômica variada, recebemos alunos com 

poder aquisitivo elevado até os que vivem em situação de vulnerabilidade. 

Podemos perceber que a situação econômica de nossa comunidade é 

realmente diversificada, porém com uma grande faixa estabelecida acima de cinco 

salários mínimos.  

Conforme ilustra os gráficos abaixo: 

 

 

4. Função Social 
 

Nossa função social é estar oferecendo um atendimento digno e de qualidade 

para nossas crianças, levando nossas crianças desde cedo a exercer sua cidadania 

convivendo com as diferenças.  

Apesar das transformações sofridas no decorrer da história, a creche 

representa que a humanidade elegeu para socializar o saber sistematizado. 

Podemos afirmar que é o lugar onde, por princípio, é difundido o conhecimento que 

a sociedade estima necessário transmitir às novas gerações. Nesse contexto, a fim 

de criar cidadãos conscientes, responsáveis e atuantes na sociedade, a escola 

precisa exercer sua função social, colocando em prática ações que possam melhorar 

a vida da comunidade no entorno das instituições de ensino e motivar as crianças a 

trabalhar em prol do coletivo e de boas causas. 

Conforme Penin & Vieira (2002, p. 26): 

RENDA FAMILIAR - SALÁRIO 
MÍNIMO

 Até 1

 2 A 4

 4 A 6

 Indefinido
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“Há a necessidade de a escola repensar profundamente sua organização, sua 
gestão, sua maneira de definir os tempos, os espaços, os meios e as formas de 
ensinar, ou seja, o seu jeito de fazer escola e hora de jogar fora as roupas velhas e 
tornar a vestir a escola, a partir da essência de sua função social que permanece: 
ensinar bem e preparar os indivíduos para exercer a cidadania e o trabalho no 
contexto de uma sociedade complexa, enquanto se realizam como pessoas”.  

    

A criança de hoje possui direitos e deveres que a torna protagonista do seu 

próprio processo de aprendizagem, onde práticas de escuta sensível estão cada vez 

mais frequentes nos espaços de Educação Infantil. Neste movimento de dar vez e 

voz às crianças construímos nossa identidade avaliando e retroalimentando os 

processos de aprender e desenvolver. 

Assim, entendemos que cada aluno é único e tem seu próprio ritmo de 

aprendizagem baseado nas suas experiências anteriores e externas à escola. A 

escola é o lugar de encontro dessas vivências, de alunos e professores e o debate 

acerca de temas de interesse comum a todos. Preservar interesses, entender 

necessidades e tratar cada aluno de forma individualizada são aspectos centrais num 

ensino bem sucedido. A aprendizagem é o resultado de processos sociais e 

pessoais. 

Pensar em função social da escola é admitir o seu caráter múltiplo e 

abrangente, pois, tem o papel de socializar, ou seja, preparar o indivíduo para a vida 

em sociedade provocando a consciência do direito e do dever que tem enquanto 

cidadão. A escola como portadora da função cultural tem a responsabilidade de 

repassar os símbolos, valores, crenças, códigos e linguagem. Outra finalidade da 

escola é transformar, emancipar, libertar o indivíduo numa perspectiva de torná-lo 
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autônomo para tomar as rédeas de sua própria vida atuando como protagonista 

garantindo a formação da criatividade e da criticidade. 

Conscientes de nossa função social, a intenção de oferecer uma educação 

pública, gratuita e democrática, voltada à formação integral do ser humano de modo 

que valorize a diversidade, a sustentabilidade para que possa atuar como agente de 

construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a universalização 

do acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do percurso escolar de 

todos os estudantes, proporcionando um ambiente seguro e lúdico com vistas à 

construção da cidadania, desenvolvendo uma prática que leve a um convívio livre, 

justo, solidário e igualitário, ima vez que se trata de uma comunidade quer apresenta 

grande variação social, econômica e cultural. 

A AFMA – Ação Social Comunitária unidade (CEPI Jequitibá) como gestora do 

Centro da Primeira Infância tem por finalidade oferecer educação personalizada de 

qualidade e eficaz que favoreça a formação íntegra e competente a nossa 

comunidade garantindo à criança atendimento qualitativamente satisfatório nos 

aspectos biopsicossocial e educacional, visando seu desenvolvimento integral. 

 

5. Princípios orientadores das práticas pedagógicas. 
 

Os princípios que norteiam a prática desta instituição educativa são 

proporcionados às crianças, através de experiências pedagógicas, durante o período 

letivo e estão contemplados no currículo escolar. 

Nossa visão é ser Centro de Educação de Primeira Infância de referência, 

inovador em suas propostas e práticas pedagógicas e na formação de cidadãos 

críticos, conscientes e empreendedores. 
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A educação infantil é extremamente importante para o desenvolvimento integral 

do ser humano. Os estímulos que uma criança recebe nos primeiros anos de vida 

definem seu sucesso escolar e seu desenvolvimento. O primeiro papel da escola é 

levar a criança à plena realização de si mesmo. Ao aprender construindo aprende-

se para a vida. Devemos como educadores possibilitar a elaboração de uma 

identidade múltipla promovendo o respeito às diferenças, à divergência, em direção 

ao pluralismo ao escutar e à ajuda recíproca.  

 A criança como sujeito social histórico, estabelece no seu presente, a 

identidade de portadora e produtora de cultura. Nesse sentido a infância passa a ser 

considerada como tempo de “Preparação para…”, sonhar, brincar, sorrir, jogar, 

desenhar, colorir. Com isso, tudo o que a criança tem direito, faz desse período de 

sua vida um momento em que ela é a protagonista do seu desenvolvimento como 

sujeito de sua história.  

 Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, estão contemplados 

os Fundamentos Norteadores, que priorizam os Princípios Éticos; os Princípios 

Políticos e os Princípios Estéticos; assim como as práticas de educação e cuidados, 

que possibilitam a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, 

cognitivo/linguísticos e sociais da criança, entendendo que ela é um ser completo, 

total e indivisível.  

A criança da educação infantil não pode ser dividida e deve ser atendida na 

integralidade de suas necessidades e potencialidades físicas, psicológicas, 

intelectuais, sociais e culturais. (FERREIRA, MELLO, VITORIA, GOSUEN, 

CHAGURI, 2009, p.188). A Educação Integral é uma concepção onde abrange a 

educação para garantir o desenvolvimento dos sujeitos em todos os aspectos 

intelectual, física, emocional, social e cultural 

Neste sentido o educador da Educação Infantil encarrega-se de uma 

função essencial neste processo formativo do indivíduo, não só por ser o ponto inicial 

da vida escolar da criança, mas também por exercer grande preponderância no 

desenvolvimento intelectual, afetivo e moral delas. 

A fim de assegurar práticas pedagógicas que abranjam todos os objetivos da 

Educação Infantil, seguimos três princípios fundamentais das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (DCENIs). São eles: 
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 Éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia; de respeito à 

dignidade da pessoa humana e de compromisso com a promoção do bem de todos, 

contribuindo para combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceito de 

origem, gênero, etnia, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; 

 Políticos: de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de 

respeito ao bem comum e à preservação do regime democrático e dos recursos 

ambientais; da busca da equidade e da exigência de diversidade de tratamento para 

assegurar a igualdade de direitos entre os alunos que apresentam diferentes 

necessidades; 

 Estéticos: do cultivo da sensibilidade juntamente com o da 

racionalidade; do enriquecimento das formas de expressão e do exercício da 

criatividade; da ludicidade; da valorização das diferentes manifestações culturais, 

especialmente, a da cultura brasiliense e da construção de identidades plurais e 

solidárias. Respeitando o ritmo de cada criança, envolvendo-as em um mundo das 

diferenças contribuindo para uma formação de cidadãos críticos, conscientes e 

atuantes, para que ocorra um desenvolvimento de forma integral.  

A gestão democrática deve buscar meios para viabilizar os trabalhos grupais e 

dinâmicos, para enriquecer o trabalho docente na escola, ampliando as aptidões, a 

fim de buscar a inclusão entre os demais partícipes do cotidiano escolar. 

“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua religião. Para odiar, 
as pessoas precisam aprender; e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a 
amar”. Nelson Mandela 

 

 Princípios da educação integral 

Para possibilitar aos estudantes a ampliação das oportunidades e, 

consequentemente, o fortalecimento da participação cidadã no processo de 

concretização dos fundamentos, objetivos e procedimentos propostos pelo Currículo 

em Movimento da Educação Básica da SEEDF, a Educação Integral apresenta como 

princípios: integralidade, intersetorialidade, transversalidade, diálogo escola-

comunidade, territorialização, trabalho em rede e convivência escolar. (Currículo em 
movimento da educação infantil). 
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Integralidade 

A educação integral é um espaço privilegiado para se repensar o papel da 

educação no contexto contemporâneo, pois envolve o grande desafio de discutir o 

conceito de integralidade. É importante dizer que não se deve reduzir a educação 

integral a um simples aumento da carga horária do aluno na escola. Integralidade 

deve ser entendida a partir da formação integral de crianças. (Currículo em movimento 

da educação infantil). 

Intersetorialização  

Os projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos devem ser articulados, 

buscando potencializar a oferta de serviços públicos como forma de contribuição 

para a melhoria da qualidade da educação. Garantindo a educação integral. 
(Currículo em movimento da educação infantil). 

Transversalidade 

A transversalidade só faz sentido dentro de uma concepção interdisciplinar de 

conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos 

alunos e da comunidade. (Currículo em movimento da educação infantil). 

Diálogo escola e comunidade  

Na Educação Integral é necessária a transformação da escola num espaço 

comunitário, legitimando-se os saberes comunitários como sendo do mundo e da 

vida. (Currículo em movimento da educação infantil). 

Territorialidade  

Significa romper com os muros escolares, entendendo a cidade como um rico 

laboratório de aprendizagem. Afinal, a educação não se restringe ao ambiente 

escolar e pode ser realizada em espaços da comunidade como igrejas, salões de 

festa, centros e quadras comunitárias, estabelecimentos comerciais, associações, 

posto de saúde, clubes, entre outros, envolvendo múltiplos lugares e atores. 
(Currículo em movimento da educação infantil). 

Trabalho em rede  
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Todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e informações, com 

o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para todas as crianças, 

adolescentes e jovens. “O estudante não é só do professor ou da escola, mas da 

rede existindo uma co-responsabilidade pela educação e pela formação do 

educando”. (Currículo em movimento da educação infantil). 

Princípios Epistemológicos 

Princípios são idéias daquilo que procuramos atingir o que procuramos e 

consideramos fundamentais, pois o conhecimento é feito de forma coletiva entre 

escola e família, visamos aprendizagens construídas por meio de habilidades que 

servirão de apoio para novas aprendizagens. (Currículo em movimento da educação 

infantil). 

Unicidade entre teoria e prática  

 Na prática pedagógica crítica e reflexiva teoria e prática junta ganham novos 

significados ao reconhecer sua unidade indissociável, nesse sentido o conhecimento 

é integrado articulado nos saberes sendo mais dinâmicos adquirindo sentido em sua 

totalidade e construção. (Currículo em movimento da educação infantil). 

Interdisciplinaridade e contextualização 

 A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em 

diferentes campos de experiências. A contextualização dá sentido social e político a 

conceitos próprios dos conhecimentos, possibilita a integração e contextualização 

dos conhecimentos de forma contínua e sistemática contribui para o 

desenvolvimento de habilidades, atitudes, conceitos, ações importantes para os 

estudantes em contato real com os espaços em que vivem. (Currículo em movimento 

da educação infantil). 

Flexibilidade  

 Ao considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, o educador torna 

possível a construção de novos saberes, ressignificando os saberes, dando 

flexibilidade as estratégias pedagógicas, para construção dos saberes em uma 

sociedade em constante progresso. (Currículo em movimento da educação infantil). 
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Educação inclusiva  

 A inclusão das crianças com necessidades específicas carece de interações, 

acolhida e escuta sensível, atenta e com intencionalidade educativa. Isso depende 

de profissionais da educação comprometidos em entender as necessidades e 

interesses infantis, suas formas de expressão e seu direito de se desenvolver e 

conhecer o mundo nas relações com outros sujeitos, com e sem necessidades 

específicas. A abordagem do tema da educação inclusiva remete à inclusão de 

pessoas com necessidades específicas, todavia, convém pensar na educação para 

incluir a diversidade humana. Dessa forma, a perspectiva de educação inclusiva 

engloba o acolhimento e respeito à diversidade humana em todos os seus aspectos: 

étnico-raciais, gênero, classe social, idade, credo, bem como o respeito às 

peculiaridades das diversas populações: do campo, quilombolas, indígenas, 

estrangeiras, assentadas e acampadas da reforma agrária, de povos tradicionais, 

entre outras. Portanto, trata-se de um projeto de educação para a emancipação 

humana, que conhece, respeita e acolhe a diversidade, entendendo que, de fato, 

todas as pessoas são diferentes (em características, necessidades, gostos, anseios, 

crenças, formas de pensar e se posicionar no mundo), e essas diferenças não se 

constituem em ameaça, mas em riqueza para a humanidade.  

 

6. Missão 
  A AFMA unidade CEPI Jequitibá tem a missão de oferecer oportunidade para 

promover igualdade, justiça social e dignidade para todos.  

 

Objetivos Gerais  

 

 A Educação Infantil oferecida pela CEPI Jequitibá, e a metodologia de ensino 

adotada, tem a finalidade de desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir em estudos posteriores. 

• Adquirir raciocínio lógico, capacidade de comunicação por meio de atividades 

de interpretação de desenhos, textos e contar histórias, jogos de montar e 
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quebra cabeça que lhe proporcione uma adequada integração com o meio em 

que vive;  

• Desenvolver atitudes e hábitos coerentes com as normas da sociedade com 

o diálogo, parlendas ou poesias e diversos textos sobre as boas maneiras,  

• Envolver os pais em um trabalho integrado e articulado à Instituição por meio 

de reunião de pais, conselho de classe, atividade de casa, questionários de 

avaliação; 

• Melhorar o desempenho escolar dos estudantes da Educação Infantil 

enviando atividades de casa, direcionando o aprendizado de acordo com a 

faixa etária, priorizando o brincar e interagir, cuidar e educar; 

• Desenvolver uma formação crítica e reflexiva com contação de histórias, 

dramatização, rodinha de conversa, acesso à cultura com uso de jornais, 

revistas, figuras; 

• Prevenir acidentes com a criança por meio de ações preventivas de diálogo e 

orientação à criança e ao educador em momentos de reuniões e formações 

continuada; 

• Implementar em sala de aula metodologias que garantam uma participação 

efetiva do estudante na construção do conhecimento adequando os 

conteúdos ao contexto social da comunidade e de cada aluno; 

• Oportunizar aos servidores, condições para a superação das principais 

dificuldades sentidas, de ordem pessoal e funcional, para o desempenho de 

seu trabalho, prestando o atendimento necessário, reuniões, roda de 

conversas e formação continuada; 

• Buscar condições para a constante otimização administrativa e funcional por 

meio de avaliações institucionais, questionários com pais e funcionários, 

conselho de classe, roda de conversa e atualização de formação; 

• Oferecer atendimento adequado a criança considerando o Direito da Criança, 

normas e regras de acesso a creche para que a família possa sentir-se 

segura; 

• Oferecer e adequar o alimento para a criança com restrição alimentar ou 

alergia alimentar nos momentos de refeições da creche por meio da ação da 

Nutricionista; 
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• Oferecer atendimento as crianças com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou super dotação, adequado e 

direcionado a sua necessidade, desde que comprovado por documento legal 

por meio de formação de profissional da educação, orientação a família, 

alunos e professores, adequação das atividades e meios de procedimentos 

necessários; 

 

 

 

 

 

 

 

7. Concepções teóricas fundamentadoras das práticas 
pedagógicas. 
 

Os princípios que norteiam a prática desta instituição educativa são 

proporcionados aos alunos através de experiências pedagógicas, durante o período 

letivo e estão contemplados a partir da 2ª Edição do Currículo Escolar, da Orientação 

Pedagógica e fundamentada a partir dos princípios da Pedagogia Histórico Crítica e 

Psicologia Histórico Cultural para nortear a prática pedagógica que expressa uma 

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

educando através da própria sociedade, questionando as questões sociais e 

promovendo assim, a transformação social e emancipação através do contexto 

social. 

 O papel do professor é o de atuar como mediador no processo de aprendizagem. 

Ao explicar as chamadas operações superiores. Segundo Vygotsky utiliza o conceito 

de mediação, segundo o qual a relação do sujeito com o mundo não é direta mais 

mediada.  

Desenvolvimento real refere-se às etapas alcançadas e conquistadas pela 

criança em determinado momento de sua história, caracterizado pelo que ela 

consegue realizar de forma autônoma, sem a necessidade de ajuda de adultos com 

alunos mais experientes. 
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Desenvolvimento potencial refere-se pela capacidade da criança de resolver 

problemas sobre a estimulação de um adulto. Na educação infantil o lúdico contribui 

para construção social e cultural, promovendo o conhecimento de mundo.  

A Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do psiquismo e das 

capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo 

a educação como fenômeno de experiências significativas, organizadas 

didaticamente pela escola. (CURRICULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇAO 

BÁSICA, Pressuposto teórico, p.32). 

A CEPI Jequitibá tem em seus projetos pedagógicos à informação do Currículo 

em Movimento da Educação Infantil, de acordo coma faixa etária. Os tempos de 

coordenação pedagógica oportunizam reflexões sobre a organização do trabalho 

pedagógico da escola, analisando na perspectiva da ordenação assim, a 

coordenação pedagógica precisa consolidar-se como espaço de auto formação. 

(ORIENTAÇÂO PEDAGOGICA, projeto político pedagógico e coordenação 

pedagógica na escola, p. 30).  

Nesse sentido o CEPI Jequitibá realiza suas coordenações semanalmente com 

fóruns, pequenas palestras com temas diversos como: o brincar na Educação infantil, 

sustentabilidade na escola entre outros, roda de conversa com equipe docente para 

análises do trabalho e reflexões sobre melhorias.  

 O Objetivo do trabalho pedagógico no atendimento à criança de 0 a 5 anos é 

trabalhar o desenvolvimento das crianças através das experiências vivencias. 

Sempre valorizando o lúdico, com o brincar, o pensar. Trabalharemos a ludicidade 

para propiciar a zona do desenvolvimento possibilitando as crianças vivenciar 

situações que as levem a comportamentos além dos habituais. 

Nossa instituição trabalhará a inclusão procurando meios eficazes para acolher 

sem discriminação, solicitar e planejar atividades significativas respeitando as 

limitações de cada criança promovendo a inclusão e uma educação de qualidade. 

Os ciclos são exemplos de sequências recorrentes que servem como unidades 

de referência para o cotidiano e para a comunidade escolar. As series e ciclos 

adquirem o status de significar o tempo escolar (CURRICULO EM MOVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO BASICA, educação infantil, p. 79). 

No entanto esta CEPI se organiza em ciclos sendo creche de 0 a 2 anos e pré-

escola de 4 e 5 anos. A avaliação será feita de forma contínua O processo de 

avaliação não deve ter como objetivo a seleção, a promoção ou a classificação das 
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crianças e precisa analisar de forma criativa as atividades, as brincadeiras as 

interações das crianças no cotidiano do dia a dia. 

A Educação Integral se caracteriza pela ideia de uma formação “mais completa 

possível” para o ser humano, embora não haja consenso sobre o que se convenciona 

chamar de “formação completa” e, muito menos, sobre quais pressupostos e 

metodologias a constituiriam. Apesar dessa ausência de consenso, é possível 

afirmar que as concepções de Educação Integral, circulantes até o momento, 

fundamentam-se em princípios político-ideológicos diversos, porém, mantêm 

naturezas semelhantes, em termos de atividades educativas (EDUCAÇÃO 

INTEGRAL, texto referência para o debate nacional, 2009, p.17).  

A creche-escola Jequitibá, integrante do Sistema de Ensino do Distrito Federal, 

é uma Instituição que se inspira nos princípios de uma educação interacionista em 

consonância com a nova Lei de Diretrizes e Base da educação infantil.  

A inserção da educação infantil na educação básica, como sua primeira etapa, 

é o reconhecimento de que a educação começa nos primeiros anos de vida e é 

essencial para o cumprimento de sua finalidade, afirmada no Art. 22 da LDB 9394/96: 

“a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar – lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer – lhes 

meios para progredir no trabalho e nos estudos posteriores”.  

 Questões importantes devem ser consideradas nas bases epistemológicas. 

Como afirma Wallon: “Jamais pude dissociar o biológico do social”. Piaget:” O 

sujeito não escolhe o seu meio e as condições de vida que lhe são oferecidas. 

Mas, ele pode fazer ou não fazer, agir ou não agir”. Vygotsky reforça a influência 

do meio social e da interação com o outro na construção do conhecimento: “Na 

ausência do outro, o homem não constrói a si mesmo”. Portanto, o conhecimento 

é construído pela mediação com as pessoas e o meio que as rodeiam. 

 Devemos estar atentos também às “janelas de oportunidades” que 

respeitam o fantástico potencial cérebro/mente e realizam o prazer de aprender 

promovendo assim o desenvolvimento do ser humano em todas as dimensões. 

As ações educacionais estão fundamentadas na concepção da criança como ser 

humano completo capaz de pensar, agir e sentir. É um ser em desenvolvimento 

porque estas características estão em permanente transformação – assim se 

manifestaram Piaget, Wallon e Vygotsky em suas bases epistemológicas que 
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fundamentam uma pedagogia voltada para garantir a inserção e a integração 

das crianças em espaços coletivos que valorizam o saber e as interações sociais. 

 Na perspectiva das interações sociais, como afirma Vygotsky, quanto maior 

a diversidade de parceiros e experiências, mais rico torna-se o desenvolvimento. 

Assim entendendo, construir um espaço de acolhimento para as diferenças. 

Socioculturais que se propõe discutir o papel da Escola na formação de 

identidades a partir das relações étnico-raciais, visto que o preconceito começa 

muito cedo, e se as crianças não forem preparadas desde cedo, dificilmente 

romperão com os padrões preconceituosos que aprendeu. Esta proposta busca 

analisar os espaços de estudo e sensibilizar os profissionais da educação e de 

outras áreas, essencialmente aqueles que trabalham na Educação Infantil na 

construção de uma educação inclusiva. 

 Portanto a CEPI Jequitibá preza em ter um ambiente facilitador de possíveis 

transformações sociais, onde as crianças irão interagir, propiciando o trabalho da 

redescoberta na construção da linguagem oral, expressões plásticas, ciências, 

sonoras e corporais, e outros onde a exploração contínua do lúdico está presente, 

possibilitando a criança ser sensível ao ponto de vista do outro, e saber cooperar 

e desenvolver formas de compreensão de sentimentos e conflitos. Criando uma 

atmosfera afetiva de estabelecimento de relações diversificadas, o projeto político 

e pedagógico em pauta oferece a todas as envolvidas condições de usufruírem 

plenamente suas possibilidades de apropriação e de produção de significados no 

mundo, ao mesmo tempo preservando a garantia dos direitos:  

- Zelar pela garantia de seu direito, previsto no artigo 4º do ECA, de convivência 

familiar e comunitária; 

-Formação dos Profissionais para Atuação na Primeira Infância; 

-A um desenvolvimento físico, emocional, intelectual e motor;  

-À dignidade e ao respeito e à convivência com outras crianças; 

-À autonomia e à participação ativa na escola e na família; 

-À criação de noções de meio ambiente e sustentabilidade social; 
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-À apreensão da diferença e da semelhança social e cultural entre distintas 

etnias, afro descendentes, asiáticos, europeus, americanos e indígenas; 

-À individualidade, ao tempo livre e ao convívio familiar e social; 

-À igualdade de oportunidades de uso e de acesso a materiais, objetos e 

brinquedos para o ensino das crianças com deficiência, transtornos globais e 

desenvolvimento, e alta habilidade ou super dotação; 

-Ao conhecimento e à educação inclusiva, combatendo o racismo e as diversas 

formas de discriminação; 

-À participação das famílias e da comunidade no processo de ensino e 

aprendizagem;  

-À formação continuada de nossos profissionais; 

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

de modo que as crianças possam ir adquirindo conhecimentos sobre o mundo, 

a sociedade, a natureza e sobre si mesmas. 

 

8. Organização do Trabalho Pedagógico da escola. 
 

Currículo de Educação Básica da SEDF tem a concepção de educação 

integral como fundamento para a organização do trabalho da escola como um 

todo. Os marcos legais que normatizam a inclusão da diversidade na educação 

vai desde a Constituição Federal, em seus Art. 5º, I, Art. 210, Art. 206, I, § 1° do 

Art. 242, Art. 215 e Art. 216, passam pela Lei 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional em seus artigos 26, 26-A e 79-B, que asseguram o direito 

à igualdade de condições de vida e de cidadania, assim como garantem igual 

direito às histórias e culturas que compõem a nação brasileira, além do direito 

de acesso às diferentes fontes da cultura nacional. Assim, o currículo da SEEDF 

pauta-se na ideia de uma educação democrática e inclusiva na qual as pessoas 

negras, brancas, indígenas, ciganas, orientais, deficientes possam usufruir - os 

mesmos direitos e oportunidades. 
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Em concordância com o Currículo Da Educação Infantil nossa instituição é 

organizada em ciclos de aprendizagens com ressignificação do tempo escolar, 

rompendo com a lógica da seriação e respeitando o ciclo de aprendizagens das 

crianças, sendo este o 1º ciclo para as aprendizagens em uma organização curricular 

baseada em Bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas de 0 a 5 anos e 

11 meses, garantindo assim o direito a aprendizagens. Na educação Infantil, nosso 

trabalho tem por objetivo propiciar a ampliação dos interesses e conhecimentos das 

crianças, além de estimular conquista da independência e a cooperação no processo 

de socialização. Em contínua parceria com os familiares, visamos a formação de 

cidadãos com valores sólidos e conscientes de seu papel social, pois não basta 

compreender a realidade, é preciso utilizar o que se aprende na escola como 

instrumento para a transformação, colaborando para a construção de um mundo 

mais solidário uns com os outros. Esse projeto implica em reuniões periódicas com 

os pais (individual e coletivamente) incorporando-os continuamente ao trabalho 

escolar, de forma que, juntos, possamos estabelecer uma cultura comum.  

 Para garantir o bem-estar da criança, a Assistente Social realizará atendimento e 

encaminhamento as famílias de acordo com as necessidades apresentada pela 

gestão escolar. 

 
 Os Semestres letivos são organizados a partir do Currículo da Educação Infantil 

do Distrito Federal, onde levamos em conta todos os outros documentos 

normativos que norteiam o trabalho pedagógico desta etapa de ensino.  

 O trabalho do coordenador pedagógico se define como uma prática social 

caracterizada pela mediação técnico-pedagógica, compromissada com o projeto 

educativo da escola, na perspectiva da efetivação de ação educativa colaborativa 

junto ao grupo de educadores e a comunidade escolar, promovendo uma troca de 

saberes e experiências, no sentido da construção de uma competência docente 
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coletiva, que resulte no sucesso dos sujeitos envolvidos no processo de ensino 

aprendizagem. 

 A Coordenação Pedagógica é obrigatória e é realizada na Instituição, sendo que, as 

professoras das turmas do Maternal atendem ao regime de contratação de 30h 

semanais e realizam a coordenação no horário de 12h30 as 13h30 de segunda à 

sexta. As professoras das turmas de 1º e 2º Períodos atendem ao regime de 

contratação de 40h no horário de 14h00 as 15h00min de segunda à sexta.  

 

  

  
 Os monitores realizam uma vez por semana, um momento de Coordenação 

Pedagógica para organização das atividades lúdicas do período vespertino e para 

preenchimento do Diário Vespertino da SEEDF sobre a orientação da Coordenadora 

ou da Diretora e da Secretária Escolar. 

 A direção escolar é exercida por profissional graduado em Pedagogia / Gestão 

Escolar em conformidade com as Orientações Pedagógicas que estabelece estar 

presente na creche em tempo integral. O atendimento à comunidade é realizado com 

horário marcado a partir de 8h00 as 11h00 e 14h00 às 16h00, sendo que a gestão 

escolar acontece em todo momento, na resolução de conflitos, na elaboração de 
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projetos, em parceria com a comunidade e age de acordo com o calendário escolar, 

zelando pelo cumprimento dos dias letivos, cumprindo com as ações estabelecidas 

pela SEEDF como, Formação Continuada, Plenarinha, e entre outros, reuniões e 

atividades afins, acompanhamento do trabalho pedagógico, planeja ações para o 

desenvolvimento da comunidade e a proteção dos alunos.  

 A Cepi Jequitibá segue de acordo com o Calendário escolar da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal de Instituições Parceiras, participamos em períodos e 

temas preestabelecidos a Formação Continuada de Profissionais da Educação 

Infantil, dia não letivo, e o Planejamento Pedagógico com a Comunidade Escolar – 

Dia Letivo Temático.  

 A Cepi Jequitibá realiza eventos que oportunizam a integração com a comunidade; 

campanhas sociais e ambientais; palestras, reunião de pais e mestres. Porém faz se 

necessário uma maior reciprocidade e integração da comunidade escolar. 

 O planejamento é uma prática diária, contemplando os eixos de aprendizagem e as 

habilidades, variando as atividades e sua organização no tempo e espaço, 

estabelecendo uma sequência básica, uma rotina, oferecendo segurança ao 

educador e às crianças, permitindo a elas a melhor compreensão da realidade. 

O que se pretende é anunciar outra forma de organização do cotidiano da 

creche e pré-escola, a partir de uma concepção que valoriza o processo de 

construção de conhecimento vivenciado pelas crianças.  

 

Rotina 
Para melhor andamento do nosso trabalho a rotina e de grande valia ao dia-

a-dia na Educação infantil, proporciona aos alunos harmonia e confiança, 

oportunizando as crianças a desenvolverem através de suas experiências como, por 

exemplo, nas conversas nas rodinhas. 

 Na educação infantil, a rotina possui grande importância, pois, através das 

atividades desenvolvidas diariamente podemos antecipar as reações e trabalhar a 

autonomia dos pequenos ao ambiente escolar. A rotina nos permite estabelecer 

relação entre prática e teoria através do diálogo e exploração do ambiente. Cabe 

ressalvar que o planejar previamente as ações dentro da proposta pedagógica é 

essencial para o bom desenvolvimento da rotina.  
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Modalidades 
 Temos 8 salas de atendimento integral sendo dividido em três grupos bebês, 

crianças bem pequenas e crianças pequenas. 

 

Relação escola comunidade 
 A CEPI Jequitibá realiza eventos que oportunizam a integração com a 

comunidade; campanhas sociais e ambientais; palestras, reunião de pais e mestres 

onde recebemos muitas sugestões e trocas de experiências. 

 

   
 

• Falta; 

No caso de faltas entramos em contato com a família a partir de três dias de 

falta, orientaremos quanto à importância da criança está presente as aulas e que há 

um quantitativo de faltas onde o aluno pode perder a vaga. 

 

• Medicamentos:  
A CEPI Jequitibá irá receber as crianças que estiverem fazendo uso de 

medicamentos e permitiremos que os responsáveis ou um membro da família que 

seja maior de dezoito anos façam essa ministração na creche. Caso nenhum familiar 
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puder ir, a direção irá ministrar a medicação mediante a receita médica. Para 

preservar o bem estar dos alunos que apresentam febre, e que a família autorizar no 

ato da matrícula, será ministrado dipirona ou paracetamol de acordo com o peso, 

para aguardar a chegada da família. 

 

• Horário de entrada e saída: Visando a importância de uma ação 

educativa e para um melhor atendimento a nossas crianças fica estipulado que: o 

horário da entrada é de 07h00 as 07h30 com mais 15 minutos de tolerância, caso 

alguns alunos cheguem atrasados o pai tem que comunicar o motivo na direção. 

Horário de saída 17h00 as 17h15 com mais 15 minutos de tolerância após o horário 

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

assistente social que entrará em contato com os órgãos competente como: o 

conselho tutelar. 

• Crianças doentes na creche: Fica acordado com os pais ou 

responsáveis por meio de assinatura em ata que se for observado que a criança não 

está bem, como: diarreia, vomito, febre ligaremos e pediremos que os pais ou 

responsáveis procure um profissional especializado, no caso de não conseguimos 

falar com nenhum dos telefones deixado pela família ou no caso da família não 

comparecer ao nosso chamado implicada em advertência e encaminhamento para 

a assistente social da instituição que tomará as medidas cabíveis.  

• Uso do uniforme: Visando a importância para a escola, a família e 

pretendendo ainda garantir a proteção da criança, será entregue uma vez por ano 

aos pais ou responsável com a assinatura na ata, o uniforme de frio e de passeio 

sendo composto por camiseta amarela, short, calça e blusa de frio em concordância 

com as Orientações Pedagógicas/ 2018. De acordo com o regimento Escolar da 

Rede Pública do Distrito Federal Art.306 é direito do estudante usar o uniforme 

adotado pela Escola, e sendo assim conforme o Termo de responsabilidade 

assinado no ato da matrícula o uso do uniforme é obrigatório, sendo a família 

responsável por justificativa o não uso do mesmo. 

• Carteira de identificação escolar: Para garantir a proteção na saída 

da criança da instituição, é entregue aos pais ou responsável a carteira de 

identificação para que seja apresentada na retirada da criança, ficando a família 
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responsável por avisar quando necessário o nome de quem o fará essa retirada da 

instituição em caso de perda, compromissos e etc. 

• Banho: diariamente; 
• Horário de atendimento a comunidade e pais: Manhã de 08h00min 

as 11h00. Tarde de 13h00 as 16h00. 

• Atividades cívicas: 
Datas comemorativas mais significativas; 

 

Cardápio e alimentação 
 

O cardápio é semanal e estará disponível para consulta na agenda ou na 

Secretaria da Instituição e será adaptado para alunos com intolerância alimentar, 

alergias ou restrição alimentar, comprovada por meio de laudo médico atualizado 

anualmente e ou dificuldades de alimentação, sendo que, oferecemos 5 (cinco) 

refeições por dia conforme quadro abaixo 

 

Café da manhã 07h30 

Lanche 09h30 

Almoço 10h45/11h 

Lanche da tarde 14h 

Janta 15h45/16h 

 

 Devem ser elaborados cardápios próprios e adequados às necessidades das 

faixas etárias atendidas.  

 As crianças do Berçário devem ter cardápio específico em função das 

peculiaridades da idade. 

Da efetivação da matrícula e termo de uso da imagem 
Para efetivar matrícula nesta Instituição, far-se-á necessário o 

encaminhamento da Regional De Ensino de acordo com o Manual De Procedimentos 

Para Atendimento À Educação Infantil-Creche e apresentação de xerox original de 

certidão de nascimento, carteira de identidade do responsável, comprovante de 

residência, foto atualizada e preenchimento correto da ficha de matricula no qual 
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deverá constar as informações da criança e a autorização da imagem da criança 

para uso ou não em eventos e atividades afins preenchida pelo responsável.  

 

Sono 
O sono é um momento muito importante para o desenvolvimento da criança e 

ele acontece após o almoço a higienização e escovação de dentes a partir de 11h00 

as 14h00, sendo que, a criança que não desejar dormir é orientado a descansar no 

colchão ou folhear livros infantis. 

As crianças do berçário devem ter lençol, fronha, travesseiro, edredom, e/ou 

manta ou cobertor. Para as maiores, devem ser disponibilizados colchonetes e 

lençóis, no inverno cobertor e/ou edredom. Os colchonetes devem estar dispostos 

com, no mínimo, 15 cm de distância um do outro e ser higienizados com álcool, antes 

de ser usados. As roupas de cama devem estar sempre limpas. 

 

Banho 
 O banho é realizado pelas monitoras e nesse momento, os alunos são 

orientados a realizar a higiene íntima. O banho acontece em horário flexível, porém 

normalmente é no vespertino e as toalhas são numeradas por turma. 

  De acordo com o Calendário escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal de Instituições Parceiras acontecerá em períodos e temas preestabelecidos, 

a Formação Continuada de Profissionais da Educação Infantil, dia não letivo, e o 

Planejamento Pedagógico com a Comunidade Escolar – Dia Letivo Temático. 

Através das reuniões com os responsáveis é possível fazer a avaliação Institucional 

e colhermos sugestões para o nosso PP. Deixamos claro que na secretaria possui 

uma caixa para sugestões onde os pais colocam opiniões e sugestões para o 

crescimento do nosso trabalho.  

A Cepi Jequitibá com as Instituições sociais realiza atividades com jovem 

aprendiz que auxiliar no trabalho da secretaria, na segunda, terça, quinta, e sexta-

feira no período matutino e vespertino. 

 A brinquedoteca é uma sala de brinquedos e sala de televisão aberta à visitação e 

todos os dias os educadores retiram brinquedos para realizar atividades em sala ou 

no pátio. 

Os momentos de brincadeiras, circuitos, hora do conto, musicalização e parquinho 

acontecem todos os dias. 
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9. Estratégias de Avaliação 
 

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

aprendizado/desenvolvimento da criança. As metodologias para acompanhamento 

do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento da criança é realizado 

sem o intuito de promoção ou classificação, garantindo assim, a observação crítica 

e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano e 

é registrado por meio de relatórios, diário de classe, fotografias, desenhos, álbuns 

etc. 

 Sendo assim do enfoque educativo não é possível manter uma avaliação como meio 

de saber quem será aprovado e quem será reprovado, ou como ferramenta 

qualificador por meio do qual se medem os conteúdos aprendidos. Quando a 

formação integral é a finalidade principal do ensino, seu objetivo é o de promover o 

desenvolvimento das capacidades e atitudes da pessoa, e não só privilegiar as 

habilidades cognitivas. A avaliação permitirá focalizar a atuação nas possibilidades 

pessoais de cada criança. 

Dessa perspectiva, avaliação corresponde a uma maneira de olhar, de ouvir, 

de conhecer, sem perder de vista as expectativas de progresso dos docentes e as 

de seus alunos, para acompanhá-los em seus particulares. Isto requer que os 

docentes desenvolvam atitudes de observação e adequação às necessidades 

pessoais de cada um de seus alunos, o que os impulsionará a analisar o que 

acontece em cada caso e reorientar ou modificar o trabalho.  
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Os procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e no 

cotidiano são de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, 

fotografias, desenhos, álbuns etc.) 

A documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da 

instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da 

criança na Educação Infantil; A não retenção das crianças na Educação Infantil. 

(Resolução CNE/CEB nº 5/2009, art. 10)  

Na Educação Infantil a avaliação se dá principalmente pela observação 

sistemática onde as professoras fazem registros em caderno de campo colocando 

tudo e quaisquer avanços das crianças para nortear a construção do RDIAS registro 

feito semestral onde professor registra em documento oficial da SEEDF, a evolução 

dos alunos, tanto nos aspectos físicos, social e intelectual.  

Sanfona do grafismo onde cada mês as crianças realizam uma atividade 

específica para análise do desenvolvimento da criança. (exposição das produções 

das crianças), conselho de classe semestral onde a equipe gestora e pedagógica se 

reúnem para reunião participativa fazendo reflexões do trabalho desenvolvido e 

registrando em ata as decisões tomadas, essa reunião acontece com um 

responsável de cada turma. Segundo Mizukami (Apud, FREIRE – 1975, p. 101), esse 

tipo de sociedade mantém um sistema de ensino baseado na educação bancária 

(tipologia mais aproximada do que se entende por ensino nessa abordagem), ou 

seja, uma educação que se caracteriza por depositar no aluno conhecimento, 

informações sobre os fatos, etc. 
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 A avaliação institucional ocorre com questionário direcionado aos pais ou 

responsáveis anualmente para oportunizar a expressão e sugestões da família 

quanto ao atendimento da Unidade Escolar e direcionar ou replanejar as ações da 

equipe gestora. 

O conselho de classe especialmente convocado para fins pedagógicos, onde 

terá como objetivo a análise, a orientação e a correção, quando for o caso, dos 

procedimentos e aprendizagem dos alunos com a participação de um pai ou 

responsável de cada turma, Professores, Coordenadora Pedagógica e Diretora 

Pedagógica sendo realizado em período semestral e registrado em ata. 

 O resultado da avaliação do desenvolvimento da criança é expresso em relatório 

individual, portfólio bimestral e boletim de desenvolvimento Individual apresentado 

aos seus responsáveis. 
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10. Organização Curricular 
 

No campo da organização curricular da Educação Infantil precisamos 

considerar os sujeitos envolvidos no processo e os momentos que determinem o 

trabalho com as crianças permitindo uma participação dinâmica e permanente, 

considerando as peculiaridades sociais, culturais e linguísticas como suas 

necessidades de aprendizagens.  

  A SEEDF e esta Unidade Escolar adota como Eixos Integradores conforme o 

Currículo, o trabalho educativo com as crianças deve se basear em Educar e Cuidar, 

Brincar e Interagir. Tais eixos precisam ser considerados juntamente com os Eixos 

Transversais da 2ª Edição do Currículo em Movimento: Educação para a 

Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação 

para a Sustentabilidade. 

  

Educação em e para direitos humanos 

O ensino em direitos humanos é essencial para a formação da cidadania e 

direcionada ao desenvolvimento integral da criança e ao fortalecimento do respeito 

pelos direitos e liberdade. Desse modo a educação contribui para a ampliação da 

cidadania. Nesse processo, a educação é tanto um direito em si mesmo, como um 

meio indispensável para alcançar outros direitos e o respeito e aceitação as 

diferenças. 

A educação em e para os direitos humanos fundamenta em quatro grandes 

linhas que relacionam entre si: Educação para a Promoção, Defesa, Garantia e 

Resgate de Direitos Fundamentais; Educação para a Diversidade; Educação para a 

Sustentabilidade e Formação Humana Integral. 

Nosso desafio enquanto escola é envolver toda comunidade escolar e realizar 

ações que contribuam para formar um cidadão consciente de seus direitos e deveres, 

atuantes dentro da nossa sociedade e capazes de perceberem as diferenças com 

igualdade. 

 Elementos centrais nesta concepção é a contextualização das aprendizagens, a 

interculturalidade e a participação da comunidade escolar. A aprendizagem 
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significativa, fixada em torno da experiência concreta e partindo daquilo que a criança 

já sabe para dirigi-lo àquilo que pretende aprender, constitui outro dos pilares 

primordiais do desenvolvimento do educando, preocupando com formação integral 

de um cidadão consciente e responsável das relações sociais. Por meio das práticas 

pedagógicas intencionadas, planejadas, sistematizadas e avaliadas.  

 
 Educação para sustentabilidade 

 Cuidar do destino do nosso meio ambiente é responsabilidade de todos. A 

escola é um lugar favorável à Educação Ambiental pelo fato de ser grande geradora 

de resíduos. Então, é importante que trabalhemos no sentido de envolver nossos 

alunos, pais, educadores e funcionários para que esta situação modifique, formando 

novos hábitos. 

 Partindo do princípio de que a educação ambiental é um processo longo e 

contínuo, devemos mudar nossos hábitos e atitudes de maneira espontânea. 

 A Educação Ambiental é muito mais do que conscientizar sobre o lixo, a 

reciclagem e a poluição. É trabalhar situações que possibilitem a comunidade escolar 

pensar propostas de intervenção. Ela será o elo entre todas as disciplinas que 

favorecerá a valorização da vida e consequentemente do meio ambiente. 

O trabalho de conscientização da destruição do meio ambiente na escola será 

para resgatar a necessidade de conciliar a teoria com a prática no dia a dia, 

garantindo, o futuro do planeta e da humanidade. 

Desta forma, teremos uma noção que tudo está interligado. Somos parte da 

natureza e não devemos esquecer isto. 

Contemplando a necessidade de pequenos atos, que serão responsáveis por 

grandes transformações que devem ser assumidas por nós, para o resto de nossas 

vidas e assim garantiremos o futuro de nossas gerações com fraternidade e 

sustentabilidade. 

 

Diversidade 
 É na escola que incluímos a todos. E por meio da interação conseguimos observar 

que todos independente de seu nível de maturação e limitações, obtenham a 

aprendizagem e se desenvolvem integralmente, aprendemos que respeitar as 

diferenças criam possibilidades para um ambiente rico e com diversos estímulos para 

aprender a aprender. 
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No entanto para construir uma escola inclusiva são necessárias formações 

para os docentes, articulando ações educativas com o objetivo a inclusão, entre elas: 

a parceria com as famílias para esse trabalho; recursos e didáticos pedagógicos 

adaptados para as necessidades encontradas na construção da aprendizagem que 

considere as diferenças. 

As crianças devem aprender juntas. A diferença é importante para as 

aprendizagens oportunizando realização de trocas, possibilitando deferentes 

desafios e colaborando para avanços e conquistas. 

 Os direitos de aprendizagens que geram os campos de experiências devem ser 

trabalhados e promovidos de acordo com a faixa etária e em conformidade com a 2ª 

Edição do Currículo da Educação Infantil em conformidade com a BNCC (BRASIL, 

2017): 

 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• Expressar, por meio de diferentes linguagens, como sujeito dialógico, criativo 

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

• 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. 

  De acordo com a 2ª Edição do Currículo em Movimento da Educação Infantil, 

os direitos de aprendizagens são ferramentas para subsidiar os campos de 

experiências que asseguram a aprendizagem da criança, a saber: 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. 

As vivências adequadamente planejadas e executadas por professores e 

crianças, permitem a estes compreender que cultura e resultado do trabalho coletivo 

da humanidade nos diferentes espaços e tempos e, sendo socialmente construída, 

a cultura deve voltar a todos os homens para seu enriquecimento.  

 
 

Projeto apresentado pela SEEDF 
 
Plenarinha 

 É promovido pela Câmara Legislativa do DF em parceria com a Secretaria de 

Educação que prevê a escuta sensível da criança da educação infantil, onde as 

crianças são ouvidas e realizam diversas atividades como: roda de conversas, 

entrevista, registros fotográficos, desenhos livres, registros gráficos entre outros. E 

de forma sistemática usamos as indagações dos pequenos para oportunizar as 

crianças a uma escuta sensível, levando as crianças a serem participantes de sua 

própria história sendo cidadãos ativos e conhecendo seus diretos e deveres de forma 
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lúdica e divertida. Este projeto é desenvolvido junto às crianças no 1º semestre (de 

abril a setembro) sendo que, a culminância dos trabalhos ocorre em plenárias 

regionais com exposição dos trabalhados desenvolvidos pelas crianças.  

 
Campo de Experiências a serem trabalhados. 
 

• O eu, o outro e o nós 

Este campo de experiência propõe que as crianças descubram a si mesmas, aos 

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

para a primeira infância, igreja, academia etc.) e a outros coletivos, no sentido de 

formar sua identidade e alteridade. Fomenta-se o fortalecimento das crianças nos 

seus grupos e o respeito aos demais que delas diferem elementos fundamentais da 

beleza e riqueza da diversidade humana. 

• Corpo, gestos e movimentos 
Esse campo de experiência propõe o trabalho voltado ao desenvolvimento corporal 

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

gestos e movimentos corporais, sejam eles dotados de intencionalidade ou de 

impulsos próprios da infância, bem como de espontaneidade ou coordenação de 

movimentos, gestos e sentidos. 

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

manifestações artísticas, culturais e científicas como aporte de desenvolvimento 

infantil, sejam elas locais ou de maior amplitude, como regionais, nacionais ou 

internacionais. 

• Escuta, fala, pensamento e imaginação  
Na Educação Infantil, é importante que as crianças participem de experiências de 

falar e ouvir, de forma a potencializar sua participação na cultura falada, oral ou 

gestual, pois “é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas 

descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas 

implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente como 

sujeito singular e pertencente a um grupo social” (BRASIL, 2017, p. 40). 

• Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações 
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Este campo de experiência do Currículo propõe que as crianças experimentem o 

mundo ao seu redor, enquanto investigam, descobrem, interagem, elaboram e 

transformam a sociedade na qual estão inseridas. 
  

Criança 
Segundo Lisboa (2015) no RCNEI encontramos uma concepção de criança 

que a considera “como todo ser humano, um sujeito social e histórico e faz parte de 

uma organização familiar que está inserida em uma sociedade, com uma 

determinada cultura, em um determinado momento histórico”. Em relação à 

concepção de infância neste documento, ela está vinculada “à diversidade existente 

entre as crianças no que diz respeito às suas condições sociais, que diferem umas 

das outras, principalmente em relação às classes pertencentes” (Lisboa, 2012, p.27). 

 

 
 
 
Infância 
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“Defendemos a infância livre de preconceitos, bullyings, ameaças e 

abandonos. Necessitamos nos atualizar para entender as crianças. Percebo que os 

valores das crianças estão perdidos por isso meu plano de aula é flexível baseio-me 

na fala delas durante a rodinha de conversa”.  

 

Currículo 
 

O currículo orienta a ação educativa, dirige a seleção e desenvolvimento das 

atividades, compromete a ação de todos quantos compõem a comunidade 

educativa, e regula a organização do tempo e o emprego dos materiais em geral. O 

currículo é também instrumento central da avaliação. 

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 do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, 

de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade 

(Res CNE/CEB nº 5/2009, art. 3º). Intencionalmente planejadas e permanentemente 

avaliadas, as práticas que estruturam o cotidiano das instituições de Educação 

Infantil devem considerar a integralidade e indivisibilidade das dimensões 

expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural das 

crianças, apontar as experiências de aprendizagem que se espera promover junto 

às crianças e efetivar-se por meio de modalidades que assegurem as metas 

educacionais de seu projeto pedagógico (Parecer CNE/CEB nº 20/2009, pág. 6). É 

importante mencionar que a pedra fundamental no processo de análise se deu do 

próprio currículo que a SEEDF já possuía, na intenção de provocar um diálogo do 

Currículo em Movimento, lançado em 2014, com a nova legislação. Portanto, esse 

movimento não tem a intenção de desconsiderar o processo coletivo e colaborativo 

de constituição da primeira edição do Currículo, pois valoriza todo o seu processo 

histórico e que emerge de sua elaboração. 
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Brincar 
 

A ação de brincar acontece em vários momentos do cotidiano infantil, neste 

contexto, Oliveira (2000) aponta o ato de brincar, como sendo um processo de 

humanização, onde a criança entende a brincadeira de forma efetiva, criando 

vínculos neste contexto a criança desenvolve sua capacidade de pensar, sendo um 

sujeito critico que faz argumentos, reconhecendo o quanto isto é importante.  

 Ao brincar, as crianças exploram a realidade e a cultura na qual fazem parte, 

incorporando-se e ao mesmo tempo, questionando regras, vivenciando diferentes 

papéis sociais e recriando cultura. Nos jogos de faz de conta, a criança tem a 

possibilidade de recriar situações que fazem parte de seu dia a dia, fazendo 

diferentes papéis com ações que fazem parte de suas vivencias. A brincadeira não 

é uma atividade que a criança já nasce sabendo. 

O Brincar implica a troca com o outro, trata-se de uma aprendizagem social. 

O professor precisa pensar sobre a importância e o papel das brincadeiras no 

seu trabalho. Deve fazer de todas as atividades de educar e cuidar um brincar: no 

banho, nas trocas, na alimentação, na escovação dos dentes, na contação de 

histórias, no cantar, no relacionar. Brincar dá à criança oportunidade para imitar o 

conhecido e construir o novo. 
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Interação 
A interação na educação infantil envolve essencialmente, cuidado e 

educação. Portanto, alimentação, higiene e sono também envolvem aprendizagens, 

a construção de sentidos e novos saberes. A criança deve ser compreendida como 

ser social, que necessita se desenvolver de forma integral, afetivamente e 

cognitivamente por meio das relações sociais com o outro. Buscamos oportunizar 

momentos de trocas entre família e escola, criando espaços favoráveis ao diálogo, 

através de entrevistas individuais com cada família para troca de experiências em 

reuniões bimestrais para apresentação da caminhada desenvolvida passando 

informações esclarecedoras e tirando dúvidas promovendo atividades integradoras, 

como eventos festivos (Festa da Família, aniversário da Creche, mês das Crianças 

e Natal), exposições de trabalhos realizados pelas crianças, passeios, palestras para 

os professores e monitores, promovendo projetos desenvolvidos na instituição, além 

do convício diário, as famílias podem procurar orientações e informações junto ao 

professores. Enfatizamos que as interações criança com seus pares devem 

possibilitar a formação do sujeito convivendo coletivamente construindo novos 

saberes partilhando de diferentes experiências, escola e família caminhando juntas 

articuladas, seguindo uma direção comum para enfrentar o grande desafio: educar. 
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11. Plano de Ação para a Implementação da Proposta Pedagógica. 
A gestão pedagógica se dará de forma democrática e participativa 

procurando sensibilizar o trabalho em equipe, mantendo um ambiente de 

aprendizagem agradável entre as crianças, incentivar os docentes a estarem 

aperfeiçoando seus conhecimentos pedagógicos, buscando projetos para enriquecer 

o conhecimento cultural, manter a comunidade sempre atualizada pois a presença 

da família na vida das crianças nesta fase de aprendizado que é a educação infantil 

e de extrema importância, saliento ainda que manter um boa comunicação com todos 

envolvidos no processo de educação e essencial. 

A gestão pedagógica visa o desenvolvimento da creche, sem deixar de lado 

a participação dos sujeitos envolvidos no processo de ensino, traçaremos objetivos 

e metas, sempre refletindo sobre as estratégias de melhorias. E buscando fazer uma 

gestão atuação e consciente. 

 

GESTÃO PEDAGÓGICA 
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OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁ
VEIS 

CRONOGRA
MA 

-Promover 
uma 
educação 
considerand
o o 
desenvolvim
ento integral 
da criança. 
 
- Zelar, 
articular e 
supervisiona
r as 
atividades 
pedagógica
s e 
administrativ
as para que 
possamos 
garantir que 
todos as 
nossas 
crianças 
tenham o 
direito a 
educação; 
-Direcionar 
o trabalho 
pedagógico 
por meio de 
estudos, 
oficinas, 
palestras 
com temas 
relevantes 
ao processo 
de ensino 
aprendizage
m. 
 

-Envolver 
ativamente os 
profissionais da 
educação no 
desenvolvimento 
dos projetos 
pedagógicos e o 
cumprimento do 
currículo em 
movimento. 
 
-Sensibilizar os 
educares para a 
importância de 
um ensino 
abrangente e 
eficaz. 
-Reuniões e 
palestras. 
- Implantar os 
parâmetros 
abordados no 
PP. 
 
  
. 

- 
Acompanhame
nto o 
desenvolvimen
to dos 
Projetos. 
- Acompanhar 
as atividades a 
serem 
desenvolvidas 
com as 
crianças. 
 
-Realizar 
momentos que 
promovam a 
interação 
como: 
passeios e 
eventos na 
instituição.  
 
- Elo-escola- 
família, 
conhecendo 
dificuldades e 
diferenças. 
- Verificar o 
preenchimento 
dos 
documentos, 
como, diários, 
RDIA, Educa 
censo, 
Relatórios 
Mensais e 
demais 
documentos 
oficiais; 
- Agir de 
acordo com os 
documentos 

-Durante a 
implantação 
das Ações. 

-Direção, 
Coordenador
a,  
professores 
e monitores. 

Durante o 
ano letivo. 
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GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

GESTÃO PARTICIPATIVA 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESPONSÁ
VEIS 

CRONOGRAMA 

- Promover a 
participação 
da 
comunidade 
escolar; 
-Implantar a 
gestão 
democrática 
com a 
participação 
da 
comunidade 
escolar; 
-Acompanhar 
as ações 
desenvolvidas 
durante 
reuniões.  

-Socializar 
e efetivar 
momentos 
entre 
família-
escola; 
 
-Realizar 
Conselho 
de Classe 
semestral; 
 
 

- Convidar os 
pais ou 
responsáveis 
para participar 
de conselho de 
classe; 
 
-Encontros 
bimestrais com 
temas diversos; 
 
-Enviar 
questionário de 
avaliação e 
participação no 
PP; 
 
 

-Durante a 
implantação 
das ações. 

-Equipe 
pedagógica.  

-Durante o ano 
Letivo 

 

 

oficiais da 
SEEDF; 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRA

MA 

-Gerenciar de 
forma lúdica a 
aprendizagem 
dos alunos 
Conscientizar 
pais e 
responsáveis 
sobre a 
importância 
de 
trabalharmos 
juntos para 
um melhor 
desenvolvime
nto da 
criança.  

-Alcançar 
cada 
educando 
como um ser 
único levando 
o a novas 
descobertas. 
Fazer com 
que cada 
aluno sinta 
prazer em 
frequentar a 
creche e dar 
segurança 
aos pais 
quanto ao 
trabalhado 
desenvolvido  

Acompanha
mento diário 
nas 
atividades 
escolares. 
- Reforçar o 
elo- escola- 
família, 
conhecendo 
dificuldades 
e procurando 
soluções. 
 

Durante as 
reuniões 
semanais com 
equipe docente. 

Toda equipe 
pedagógica  

Durante o 
ano letivo. 
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 GESTÃO DE PESSOAS 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRA

MA 
-Promover 
momentos 
de 
socialização 
entre a 
equipe 
escolar; 
 
-Promover 
um ambiente 
em que a 
comunidade 
participe e 
tenham 
momentos 
de respeito 
solidariedad
e e espírito 
de 
cooperação. 
 

-Fazer 
com que 
os 
membros 
da equipe 
escolar 
se sintam 
acolhidos
; 
 
Gerar o 
bem estar 
social de 
todos  
 
 

-Promover 
eventos 
com 
diferentes 
temas; 
 
- Reuniões 
pontuais, 
formação 
continuada 
da SEEDF; 
 
- Estudo do 
currículo 
com as 
professoras, 
dinâmica de 
relacioname
nto em 
grupo. 
  

-Encontros 
bimestrais e 
avaliação  

-Equipe gestora  -Durante o 
ano letivo  

 
GESTÃO FINANCEIRA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEI
S 

CRONO
GRAMA 

- Otimizar o uso 
dos recursos 
recebidos sob a 
forma de 
doações e 
parcerias. 
 
-Verificar a 
implementação 
dos recursos 
financeiros 
oriundos do 
convênio na 
Instituição; 
-Garantir o 
desenvolvimento 
do trabalho 
pedagógico. 
 

-Utilizar o 
recurso 
com 
eficiência e 
prevenir 
perdas. 

-Elaboração 
do plano de 
contas. 
 
-
Sistematiza
ção do 
processo de 
compras e 
pagamentos 

-Análise dos 
gastos 

-Administração 
geral. 

-Ano 
2020 
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 GESTÃO ADMINISTRATIVA 
OBJETIVOS META

S 
AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESPONSÁVEI

S 
CRONOGRAM

A 
-Desenvolver 
ações que 
promovam a 
eficiência dos 
processos 
administrativo
s 
preservando 
o patrimônio, 
a estrutura 
física e os 
materiais; 

 
 
 
 
 
 

-
Confeccion
ar o plano 
de ações 
anual 
-
Sistematiza
r as rotinas 
e 
atendiment
o 
Formalizar 
os tramites 
e 
processos. 
 
 
 
 
 

- Verificação 
da eficácia 
dos 
procedimento
s. 
 
 
 
 
 

-Equipe 
Gestora. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 PLANO DE AÇÃO (DIRETORA PEDAGÓGICA) 

  

PLANO DE AÇÃO (COORDENADORA PEDAGÓGICA) 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESPONSÁ

VEIS 
CRONOGRA

MA 

-Articular, 
liderar e 
executar as 
leis de 
ensino 
vigentes.  
-Cumprir as 
determinaçõ
es dos 
órgãos 
competentes 
e o 
Regimento 
escolar 
institucional. 

-Formar 
uma equipe 
comprometi
da e atuante 
nos planos 
e projetos 
escolares. 
Analisar de 
forma 
sistemática 
o 
conhecimen
to adquirido 
para cada 
faixa etária. 

Acompanhar, 
zelar pelo 
cumprimento 
de processos 
de ensino e 
aprendizage
m 

Periodicamen
te. 

Diretora. Durante o 
ano 
 Letivo 
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OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁ
VEIS 

CRONOG
RAMA 

- Implantar 
projetos de 
ensino 

-Coordenar a 
execução dos 
projetos 

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

-Fazer cumprir 
os conteúdos 
determinados 
pelos órgãos de 
ensino. 

-Promover 
horários 
pedagógicos 
para 
coordenação 

-Palestras 
sobre os 
projetos para 
facilitar sua 
execução 

-Conseguir 
ao final do 
ano letivo 
alunos com 
desenvolvime
ntos 
adequados e 
conheciment
o 
proporcional 
  

- Coordenar, 
disponibilizar 
acervo de 
conteúdos 
para eficácia 
do ensino 

-Orientar sobre 
o cronograma 
curricular 

-Participar de 
seminários e 
palestras 
sobre 
educação. 

-Acompanhar 
o 
planejamento 
do professor; 

 

Diariamente 
no 
desenvolvim
ento dos 
projetos. 

Coordenador
a e direção. 

Fevereiro a 
dezembro. 
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 PLANO DE AÇÃO (PROFESSORES E MONITORES) 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

- Implementar 
o PP; 

Valorizar o 
contexto social 
do aluno e 
transformar 
em 
aprendizagem; 

-Favorecer a 
aprendizagem; 

-Envolver os 
pais no 
processo de 
ensino 
aprendizagem 
e na gestão 
escolar; 

-Inserir o 
brincar e 
interagir como 
forma de 
aprendizagem; 

 

 

 

 

 

 

 

-Releitura 
do PP; 

-Elaborar 
plano de 
curso em 
conjunto 
com os 
professores; 

-Realizar 
cursos de 
formação; 

 

 

 

 

 

 

 

-Realizar 
momentos 
de 
avaliação 
com pais e 
alunos, 
atividades 
lúdicas e 
brincadeiras 
dirigidas na 
área verde, 
no pátio e 
sala de 
aula, 
atividades 
em grupo; 

 

 

 

 

 

-Verificação da 
eficácia dos 
procedimentos. 

 

 

 

 

 

-Equipe Gestora, 
educadores, 
professores; 

 

 

 

 

 

Durante o ano 
letivo. 
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PLANO DE AÇÃO (SECRETÁRIA) 

OBJETIVO
S 

METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁV
EIS 

CRONOGRA
MA 

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

-Prestar 
informações 
e 
esclarecime
nto 
referentes 
ao 
funcioname
nto 
administrati
vo da 
unidade 
escolar e 
aos 
serviços por 
ele 
prestados, 
sempre que 
solicitado 
pelo Poder 
público em 
geral 

 

 

-Atender 
toda a 
comunidad
e escolar, 
pais e 
responsáv
eis. 
 
 

-Organizar 
e dirigir o 
serviço de 
secretaria.  

-Organizar 
os arquivos 
de modo a 
garantir a 
segurança 
de via 
escolar, 
permitindo 
a 
localização 
rápida e 
eficiente de 
informaçõe
s referente 
a mesma. 

-Assinar 
juntamente 
com o (a) 
diretor (a) 
os 
documento
s escolares 
dos alunos, 
bem como 
toda 
documenta
ção da 
Secretaria 

-Manter 
atualizado 
a 
expedição 
da 

Em 
decorrência 
do 
desenvolvime
nto seguindo 
cronograma 
organizacion
al da 
entidade. 
 
 

Secretária. 
 
 

Atendimento 
durante todo 
o ano letivo 
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frequência 
e do 
rendimento 
escolar dos 
alunos. 

-Preparar e 
expedir 
histórico, 
escolar, 
certificados 
de 
conclusão 
ou diploma 
e guia de 
transferênci
a. 
 
 

 

PLANO DE AÇÃO (NUTRICIONISTA) 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRA
MA 

-Obter 
diagnóstico 
de cada 
aluno; 
-Cumprir o 
cardápio 
aconselhado 
pela 
nutricionista 
-Cumprir 
pelas regras 
de higiene 
na 
manipulação 
dos 
alimentos e 
do 
ambiente; 
-Cumprir os 
horários 
específicos 
das 
refeições. 

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

-Despertar o 
prazer de 
experimentar 
novos 
alimentos e 
sabores. 

 

 

 

- Verificar o 
cumprimento 
dos objetivos 
específicos; 
 
-Palestras 
semanais 
com as 
crianças de 
acordo com 
a faixa 
etária, 
educadores 
e 
alimentação 
saudável. 
 
-Pesagem 
mensal de 
alunos para 
verificar 
aulas e 
baixas de 

-Dá-se 
diariamente, 
supervisionando 
a aplicação do 
cardápio; 

-Observando a 
mudança de 
hábitos 
alimentares dos 
alunos e seu 
desenvolvimento 
físico e 
psicológico. 

 

 
 

 

-Nutricionista e 
profissionais da 
cozinha. 

 

 

 

-janeiro a 
dezembro. 
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peso e 
crescimento 
proporcional.  

 

 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO (SERVIÇOS GERAIS) 

OBJETIVO
S 

METAS AÇÕES AVALIAÇÃ
O DAS 
AÇÕES 

RESPONSÁVE
IS 

CRONOGRAM
A 

- 
Conservar 
e manter a 
escola 
limpa e em 
bom 
estado 

 

 

- Ter um 
ambient
e 
prazeros
o para 
as 
crianças 
e 
usuários 
em geral 
 
 

- Limpar, 
lavar, 
esterilizar, 
utilizar de 
todos os 
artifícios 
possíveis 
para 
limpeza e 
conservaçã
o do 
ambiente. 
 
 

- 
Diariament
e 
 
 

- Profissionais e 
auxiliares da 
área 
 
 

- Durante todo 
o ano 
 
 

 

PLANO DE AÇÃO (COZINHEIRA) 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁV
EIS 

CRONOGRAMA 

-Cumprir o 
cardápio 
indicado 
pela 
nutricionista. 

- Valer as 
regras de 
higiene na 

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

-Analisar o 
cardápio e 
providenciar 
os alimentos 
indicados 
para sua 
execução  

-Feita 
diariamente 
com a 
supervisão da 
nutricionista e 
da Direção 
Escolar. 

 

-Nutricionista, 
cozinheiras e 
auxiliares. 

 
 

- fevereiro a 
Dezembro. 
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manipulação 
dos 
alimentos e 
do ambiente. 

-
Disponibiliza
r as 
refeições 
nos horários 
específicos. 

 

 

-
Disponibiliza
r alimentos e 
ambientes 
higienizados 
e livres de 
fungos e 
bactérias. 

-Cumprir os 
horários das 
refeições. 

 
 

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

-Servir as 
refeições 
diariamente 
nos horários 
pré-
determinados
. 

 
 

 

  

PLANO DE AÇÃO (PORTEIRO) 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

RESPONSÁVE
IS 

CRONOGRA
MA 

- Abrir e 
fechar a 
Instituição nos 
horários pré-
determinados 

-Receber as 
crianças e 
monitorar a 
apresentação 
da carteira de 
identificação 
bem como o 
uso de 
uniforme 

-
Proporcion
ar ambiente 
tranquilo na 
entrada e 
saída das 
crianças. 

-
Disponibiliz
ar ambiente 
seguro para 
que as 
crianças 
usufruam. 

-Iniciar 
atendimento 
diário a 
crianças 
com 
segurança 

-Cumprir os 
horários de 
abrir e 
fechar a 
instituição 

-Exigir 
apresentaçã
o de 
identificação 

-No decorrer 
do 
desenvolvimen
to das ações 
pela direção 
geral. 

 

 

 

 

-Porteiro 

 

 

 

 

-Durante 
todo ano. 
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-Realizar a 
chamada dos 
alunos no 
horário de 
saída 
observando 
minuciosamen
te a 
apresentação 
da carteira de 
identificação 
por pais ou 
responsáveis. 

 

 

 

 

-Exigir por 
parte dos 
pais ou 
responsáve
is o 
cumpriment
o dos 
horários de 
entrada e 
saída das 
crianças. 

 

 

 

 

na entrada 
e saída das 
crianças. 

-Monitorar 
entrada e 
saída das 
demais 
pessoas 
nas 
dependênci
as da 
Instituição 

 

 

 

 

 

Planos de ação como construções coletivas 

Coordenação Pedagógica 

  A Coordenação Pedagógica é obrigatória e é realizada na Instituição, sendo 

que, as professoras das turmas do Maternal atendem ao regime de contratação de 

30h semanais e realizam a coordenação no horário de 12h30min às 13h30 de 

segunda à sexta. As professoras das turmas de 1º e 2º Períodos atendem ao regime 

de contratação de 40h no horário de 14h00 as 15h00 de segunda à sexta.  

 Os monitores realizam uma vez por semana, um momento de Coordenação 

Pedagógica para organização das atividades lúdicas do período vespertino e para 

preenchimento do Diário Vespertino da SEEDF sobre a orientação da Coordenadora 

ou da Diretora e da Secretária Escolar. 

 Através das coordenações pedagógicas organizamos os planejamentos, 

diário de classe, agendas das crianças e outros. De acordo com o Calendário escolar 

da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal de Instituições Parceiras acontecerá 

em períodos e temas preestabelecidos, a Formação Continuada de Profissionais da 



62 
 

Educação Infantil, Dia não letivo, e o Planejamento Pedagógico com a Comunidade 

Escolar – Dia Letivo Temático. 

  O atendimento à comunidade é realizado com horário marcado a partir de 

8h00 as 11h00 e 14h00 às 16h00, sendo que a gestão escolar acontece em todo 

momento, na resolução de conflitos, na elaboração de projetos, em parceria com a 

comunidade e age de acordo com o calendário escolar, zelando pelo cumprimento 

dos dias letivos, cumprindo com as ações estabelecidas pela SEEDF.  

  Através das reuniões com os responsáveis que colhemos sugestões de 

melhorias para a nossa creche, pois prezamos no bem estar das crianças e da 

comunidade. 

Conselho de Classe 
  O conselho de classe especialmente convocado para fins pedagógicos, onde 

terá como objetivo a análise, a orientação e a correção, quando for o caso, dos 

procedimentos e aprendizagem dos alunos com a participação de um pai ou 

responsável de cada turma, Professores, Coordenadora Pedagógica e Diretora 

Pedagógica sendo realizado em período semestral e registrado em ata. 

  

12.  Acompanhamento e avaliação da PP 
 

O Projeto Político Pedagógico será avaliado periodicamente através de 

reunião bimestral com toda comunidade escolar, os meios de avaliação serão; 

• Conselho de classe; 

• Avaliação institucional; (uma vez ao ano). 

• Reunião; 

• Questionários;  

 

  O Projeto deve ser utilizado em todos os momentos por todos os envolvidos 

no processo educativo, sendo a síntese de todo projeto de formação, da nossa 

concepção política, das ações pedagógicas e metodológicas, numa práxis 

inovadora, capaz de concretizar nossos sonhos e anseios em prol da formação de 

nossas crianças. 
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Considerando os alicerces básicos e os desafios que nos são impostos para 

promover uma educação de qualidade, a proposta pedagógica nos dá um norte, 

segurança e apoio para prosseguirmos, mediante as exigências da sociedade. 

É necessário aprender a ser e aprender a conviver num contexto cada vez 

mais aberto e mais complexo, no qual sabemos que nossos alunos devem ter 

autonomia, capacidade de crítica e criatividade; portanto, por meio desse 

instrumento buscamos a excelência, complementando a ação da família e da 

comunidade na formação e desenvolvimento de nossos futuros cidadãos. 

Serão feitas reflexões e discussões dos objetivos e trabalho desenvolvido, 

para que assim possamos reorganizar e redefinir o trabalho pedagógico para 

propiciar e garantir o desenvolvimento integral das crianças.  

 A avaliação da proposta pedagógica será por meio de relatos e sugestões da 

comunidade e colaboradores da Instituição, assim a gestão irá alinhar as 

necessidades de cada um para a melhoria do trabalho da instituição.  

 

13.  Projetos Específicos 
PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS 

AÇÕES 

PROFESSOR 

RESPONSÁVE

L 

AVALIAÇÃO 

DO PROJETO 

E NO 

PROJETO 

Acolhiment

o escolar 

 

 

 

 

 

Favorecer um 

ambiente rico 

em estímulos, 

onde a 

criança 

poderá 

conhecer e 

viver novas 

experiências 

expressando 

Oportunizar a 

criança, as 

vivencias de 

situações que a 

favorecem o 

desenvolviment

o da integração, 

participação, 

solidariedade, 

criatividade e 

Todos Observação e 

registro 
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seus 

pensamentos, 

sentimentos e 

emoções 

livremente. 

convivência, 

por meio das 

cantigas de 

roda, histórias, 

pinturas, 

dobraduras, 

vídeos, 

fantoches, 

lembrancinhas, 

modelagem e 

brinquedos 

pedagógicos e 

afetivos. 

Alimentaçã

o saudável 

Promover 

uma 

reeducação 

alimentar com 

o consumo de 

alimentos 

saudáveis, 

manter 

hábitos de 

higiene e a 

consciência 

de sua 

contribuição 

para a 

promoção da 

saúde de uma 

forma 

atraente, 

Promover o 

consumo de 

frutas, legumes 

e verduras; 

Prover 

atividades que 

valorizem e 

aproximem as 

crianças dos 

alimentos com 

menor 

aceitação; 

Investigar a 

importância 

nutritiva dos 

alimentos e 

despertar o 

apreço por eles; 

Todas Será efetuada 

durante todo o 

decorrer do 

projeto por 

meio de 

observação e 

registros feitos 

pelas 

professoras, 

pelas 

conversas e 

questionament

os na hora da 

rodinha de 

conversa. 
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lúdica e 

educativa. 

 

Conhecer e 

identificar os 

diferentes tipos 

de alimentos; 

Entrar em 

contato com 

textos de 

gêneros 

distintos (lista 

de 

frutas/receitas); 

 

Observar as 

cores e sentir 

tanto os 

sabores quanto 

a textura dos 

alimentos; 

Conscientizar 

os alunos, por 

meio da 

informação do 

cardápio diário, 

da importância 

da boa 

alimentação 

sem 

desperdícios; 

Conhecer a 

necessidade da 

higienização 
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dos alimentos e 

das mãos. 

Construçã

o da 

identidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcionar 

ao aluno a 

apropriação 

de sua 

identidade, 

conhecendo a 

história e o 

significado de 

seu nome. 

Desenvolver a 

atenção para 

futura 

identificação 

de partes do 

corpo humano 

e construção 

de outros 

valores de 

vida. 

Diferenciar os 

vários tipos 

de família e 

os membros 

que a 

compõe. 

Adquirir 

noções de 

higiene e 

reconhecer a 

importância e 

Contação de 

histórias; 

Atividades com 

imagens 

Atividades com 

diversos 

objetos 

sonoros; 

Construção de 

brincadeiras; 

Brincadeiras e 

cantigas que 

incluem 

diferentes 

formas de 

contagem. 

Desenvolver 

sistematicamen

te brincadeiras 

em grupos, 

integrando as 

crianças 

através de 

conversa em 

rodinhas;  

Atividades 

individuais; 

Maternais 1 e 2 

e períodos 

A avaliação 

será contínua 

ao longo do 

processo, 

levando-se em 

consideração, 

as atividades 

desenvolvidas, 

a interação dos 

pequenos com 

as mesmas e 

com o grupo e 

o 

desenvolviment

o destes 

quanto aos 

objetivos 

propostos. 
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a 

necessidade 

de se ter uma 

boa higiene 

corporal, 

bucal e 

mental. 

Desenvolver o 

hábito de 

cuidar de si 

mesmo, 

valorizar seu 

corpo, sua 

saúde e sua 

vida. 

Desenvolver o 

hábito de 

cuidar de si 

mesmo, 

valorizar seu 

corpo, sua 

saúde, sua 

vida, seu 

meio social e 

ambiental, 

estabelecer 

uma relação 

com a 

sociedade. 

Conhecer 

diversas 

estruturas 

familiares no 

 Trabalhar a 

percepção do 

corpo;  

Trabalhar as 

diferenças e 

semelhanças 

entre os demais 

colegas, 

buscando 

construir o 

conceito do eu 

e do outro; 

Produzir 

gráficos de 

altura fazer um 

desenho de 

corpo inteiro. 
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mundo. 

Possibilitar 

que a criança 

construa a 

sua 

identidade e 

autonomia, 

por meio das 

brincadeiras, 

das 

interações 

socioculturais 

e da vivência 

de diferentes 

situações. 

Desenvolver a 

independênci

a, a 

autoconfiança 

e a auto 

estima 

participando 

das atividades 

propostas, 

brincadeiras e 

da 

organização 

da rotina 

diária. 

Infância 

sem 

racismo 

Educar as 

crianças para 

o respeito à 

diferença, 

Roda de 

conversa; 

Todas Será feita ao 

longo do 

processo e 

realização das 
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pois elas 

enriquecem 

nosso 

conhecimento

; 

Estimular a 

convivência 

de crianças 

de diferentes 

raças e etnias 

nas 

brincadeiras, 

nas salas de 

aula; 

Incentivar o 

comportament

o respeitoso e 

sem 

preconceito 

em relação à 

diversidade 

étnico-racial; 

Conhecer 

algumas 

manifestaçõe

s culturais, 

demonstrando 

atitudes de 

interesse, 

respeito e 

participação 

frente a elas, 

Histórias para 

trabalhar a 

questão racial;  

Na hora do 

conto trabalhar 

a história: 

“Menina bonita 

do laço de fita” 

de Ana Maria 

Machado; 

Confecção de 

painéis com os 

diferentes tipos 

de raças; 

Levar para as 

salas de aula 

bonecas 

negras, 

incentivar as 

crianças a 

brincarem com 

as bonecas e 

depois fazer o 

mesmo com os 

colegas 

sentados ao 

seu lado; 

Apresentar 

filmes que 

tratam de 

personagens 

atividades 

propostas, que 

servirão como 

instrumentos 

para nortear o 

professor no 

saber se seus 

alunos 

aprenderam a 

conviver 

respeitando as 

diferenças. 
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valorizando a 

diversidade; 

Promover a 

socialização 

das crianças 

por meio de 

sua 

participação e 

inserção nas 

mais 

diversificadas 

práticas 

sociais, sem 

discriminação 

de espécie 

alguma; 

 

considerados 

diferentes; 

Tratar a 

diferença, 

levando para a 

sala de aula 

animais da 

mesma raça, 

mas que 

tenham cores 

diferentes: 

pintinhos 

(carijó, preto e 

amarelo), 

coelho (branco 

cinza e preto). 

 

Higiene Promover e 

consolidar 

hábitos de 

higiene; 

Criar 

condições 

para o aluno 

adquirir bons 

hábitos de 

higiene; 

Discutir as 

formas de 

higiene das 

mãos, 

Roda de 

conversa; 

Explorar 

dramatizações; 

Explorar 

músicas; 

Consolidar o 

conceito de 

hábitos de 

higiene; 

Atividades 

lúdicas; 

Todas A avaliação 

será 

processual e 

contínua, 

realizada 

através de 

observação, 

relatórios e 

portfólio 

durante o 

desenvolviment

o do projeto. 

Observando as 

atitudes de 

higiene, que 



71 
 

corporal, 

bucal etc.; 

Estimular 

para a prática 

correta de 

lavar as 

mãos, tomar 

banho, cortar 

as unha e 

cabelos; 

 Adotar 

hábitos de 

auto cuidado, 

respeitando 

as 

possibilidades 

e limites do 

próprio corpo. 

 

Atividades 

individuais; 

Palestras com 

as famílias.  

são de suma 

importância, 

para que 

através desse 

projeto, os 

nossos alunos 

sejam 

beneficiados, 

orientados e 

alertados da 

necessidade do 

cuidado do 

corpo como um 

todo. 

Minha 

coleção de 

poesias 

Despertar o 

interesse pela 

leitura e 

escrita;  

Explorar 

ritmos de 

sonoridades;  

Fazer 

descobertas; 

Perceber o 

mundo 

Valorização da 

leitura como 

fonte de prazer; 

Dramatização 

com fantoches;  

Confecções de 

cartazes e 

dobraduras; 

Confecção de 

um livro com 

poesias 

Maternais e 

períodos 

A avaliação 

será de forma 

contínua, de 

acordo com o 

interesse e 

participação 

dos alunos no 

decorrer do 

projeto. 
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através do 

imaginário e 

do real; 

Adquirir 

conhecimento

s da 

linguagem 

escrita e do 

mundo 

despertando o 

lúdico, 

imaginação e 

a fantasia. 

 

individual para 

cada aluno, 

onde ficará 

registrada a 

poesia e a 

técnica utilizada 

para melhor 

expressar o 

poema; 

Representar as 

poesias através 

de técnicas 

diferentes. 

Sendo formada 

uma coletânea 

que será 

encadernada, 

serão 

estudadas duas 

poesias por 

mês. Os 

trabalhos serão 

mostrados aos 

pais a cada 

reunião, mas só 

será entregue 

ao final do ano; 

Brincar de faz 

de conta; 
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Ilustração 

individual sobre 

a poesia. 

Mala da 

leitura 

Aproximar o 

aluno de 

literaturas 

diversas; 

Proporcionar 

o prazer de 

ler e vivenciar 

a literatura 

infantil; 

Desenvolver 

do aluno a 

prática de 

escutar 

atentamente 

as histórias 

contadas; 

Fazer com 

que os alunos 

observem e 

manuseie os 

livros sem 

danificá-los; 

Fazer com 

que 

construam o 

hábito de 

ouvir e sentir 

prazeres nas 

Ilustrações de 

histórias; 

Dramatização 

de histórias; 

Criação de uma 

história 

envolvendo os 

personagens 

clássicos da 

literatura 

infantil; 

Cantar e 

coreografar 

músicas 

infantis; 

Encenação de 

histórias infantis 

com uso de 

fantoches; 

Produção de 

cartazes e 

murais a partir 

das histórias 

contadas em 

sala de aula; 

Todas Será durante 

todo o 

processo, a 

partir da 

observação 

direta das 

atitudes, 

participação e 

desempenho 

do aluno leitor 

no seu 

cotidiano 

durante toda a 

atividade 

proposta em 

sala de aula. 
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situações que 

envolvem a 

leitura de 

histórias; 

Desenvolver 

nos alunos 

valores e 

atitudes como 

a obediência, 

o respeito, o 

amor, a 

honestidade, 

a 

solidariedade, 

a bondade, 

perdão e 

entre outros a 

partir das 

histórias da 

literatura 

infantil;  

Contar 

histórias 

enfatizando 

os sons 

existentes. 

 

Exibição de 

filmes 

(histórias); 

Apreciação 

musical; 

Levar 

semanalmente 

um livro para 

casa e realizar 

com a família a 

leitura; 

A mala de 

leitura será 

usada em sala 

e deve ser 

solicitada na 

coordenação. 
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Grafismo Analisar as 

possíveis 

interações 

entre os 

processos de 

desenho e de 

escrita, tendo 

por foco as 

estratégias de 

representação 

construídas 

pelas 

crianças. 

Além disso, 

as crianças 

expressam 

sentimentos e 

tomam um 

contato com o 

universo 

amplo de 

muitas 

possibilidades 

e 

experiências 

desenvolvend

o os sentidos 

e exercitando 

suas 

habilidades 

motoras. 

A cada mês 

será fornecido 

uma folha para 

a criança 

expressar no 

papel seu 

desenvolviment

o. 

Os trabalhos 

deverão ser 

guardados para 

formar um 

álbum em 

forma de 

sanfona, 

apresentando 

aos pais nas 

reuniões 

bimestrais. 

 

Maternais e 

períodos 

Será feita 

através de 

observação 

sistemática e 

direta da 

criança, agindo 

como 

mediadora de 

suas 

conquistas 

considerando a 

diversidade de 

interesses e 

possibilidades 

de exploração 

do mundo pela 

criança e 

através de 

registro. 
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Boas 

maneiras 

Trabalhar o 

comportament

o dos alunos 

em sala e em 

sociedade, 

através da 

reflexão sobre 

a importância 

dos bons 

hábitos; 

Incentivar o 

respeito ao 

outro; 

Incentivar o 

uso das 

palavras 

mágicas 

(obrigado, por 

favor, com 

licença e 

desculpas); 

Desenvolver a 

capacidade 

de falar e 

ouvir; 

Incentivar a 

participação 

reflexiva e a 

linguagem 

oral; 

Sondagem; 

Apresentação 

de histórias, 

Trabalhar 

músicas sobre 

a temática; 

Dramatizações, 

Cartaz de 

combinados; 

Filmes. 

 

 

 

Todas A avaliação 

será 

processual e 

contínua, 

realizada 

através de 

observação, 

relatórios e 

portfólio 

durante o 

desenvolviment

o do projeto. 
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Incentivar o 

interesse pela 

música; 

Desenvolver a 

atenção 

visual, 

concentração; 

Incentivar 

trabalho em 

grupo 

(cooperação); 

Incentivar o 

gosto pela 

leitura; 

Incentivar a 

função 

semiótica 

através de 

dramatizaçõe

s. 

Colecionar 

é uma 

aventura 

legal 

A busca 

quase 

obsessiva por 

um objeto 

ajuda a 

aumentar a 

perseverança 

e a interação 

entre os 

pequenos. Ao 

fazer trocas 

para 

Confecção de 

um álbum para 

montar uma 

coleção. Podem 

ser 

colecionados 

folhas, flores, 

sementes, 

animais da 

fazenda, 

animais da 

floresta, 

Todas Será avaliado a 

participação e 

o desempenho 

dos alunos 

durante a 

realização das 

atividades 

proposta por 

meio do 

projeto. 
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incrementar o 

conjunto de 

figurinhas, 

carrinhos, 

moedas ou 

selos, eles 

aprendem a 

interagir e a 

fazer acordos, 

desenvolvem 

a autonomia e 

são 

apresentados 

aos limites.  

Além da 

interação, 

guardar 

objetos 

semelhantes 

com afeição 

ajuda a 

desenvolver a 

prática de se 

organizar, até 

mesmo o 

aluno mais 

tímido é 

beneficiado 

com a 

experiência. 

Guardando 

peças de um 

objeto, ganha 

animais do mar, 

insetos e aves; 

Escolher um 

objeto para 

fazer uma 

coleção; 

Cada turma irá 

escolher um 

tema diferente 

para fazer a 

sua coleção; 

Fazer estudos 

sobre cada um 

deles; 

Confeccionar 

cartazes 

coletivos de 

alguns 

materiais que 

os alunos 

gostam de 

confeccionar; 

Ao iniciar a 

confecção do 

livro fazer o 

registro do 

início até o final 

e porque 

escolheu o 

objeto; 
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domínio sobre 

o assunto, o 

que pode 

ajudá-lo na 

relação com 

os amigos e 

no 

entrosamento. 

Realizar 

contagens, 

fazer registros 

numéricos e 

efetuar 

cálculos. 

Estas são só 

algumas das 

habilidades 

trabalhadas 

quando se faz 

uma coleção. 

 

A criação dos 

itens do álbum 

é o ponto de 

partida para 

aguçar o desejo 

de 

preenchimento. 

A família deve 

ser envolvida 

para ajudar as 

crianças a 

preencherem; 

Na culminância 

do projeto, 

haverá uma 

amostra para 

todas as turmas 

da escola e 

para os pais 

também. 

 

Música Este Projeto, 

não é o 

ensino da 

teoria 

musical, nem 

a formação de 

um 

instrumentista

. E sim, 

sensibilizar as 

crianças pelo 

Explorar 

materiais e a 

escuta de obras 

musicais para 

propiciar o 

contato e a 

experiência 

com a 

linguagem 

musical; 

Todas Serão feitos 

registros 

coletivos e 

individuais das 

crianças, de 

acordo com as 

situações 

vivenciadas 

durante a 

execução do 
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gosto musical. 

Criar 

condições 

para que a 

criança possa 

refletir e 

entender a 

música como 

fonte de 

prazer e 

conhecimento

. Estimular a 

criatividade, o 

movimento, a 

percepção, a 

coordenação 

e o convívio 

social da 

criança de 

forma 

prazerosa que 

a música 

oferece. 

 

Brincar com a 

música, imitar, 

inventar e 

reproduzir sons; 

Diferenciar 

fontes sonoras 

diversas; 

 Integrar e 

motivar as 

crianças 

através da 

música; 

Exploração do 

movimento 

corporal; 

Desenvolver a 

memória 

musical; 

 Cantar 

canções curtas 

e de fácil 

memorização 

com temas 

sobre o corpo, 

como: bater 

palmas, bater 

pés, gestos 

com os dedos, 

tornozelos etc., 

Projeto e de 

sua rotina. 
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Desenvolver a 

percepção 

auditiva; 

 Concentrar-se; 

Imitar; 

Diferenciar 

sons e ruídos; 

Enumerar a 

sequência 

numérica 

através da 

música com 

numerais; 

Explorar 

diferentes 

instrumentos de 

som. 
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