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Apresentação	

Esta Proposta Pedagógica (PP) é um documento que configura a 

identidade do Centro de Educação da primeira Infância - CEPI Raposa do Cerrado 

no qual temos o objetivo que permite acompanhar o educando em seu 

desenvolvimento integral, considerando suas particularidades e ao mesmo tempo 

oferecendo suportes necessários como o afetivo, sócio cultural e educativo dentre 

outros. Projetamos este documento afim de uma indicação para o futuro desta 

Instituição. 

A nossa Proposta Pedagógica (PP) no desenvolvimento do seu trabalho 

visa atender crianças de (0) zero a (03) três anos completos ou a completar de 

acordo com a legislação vigente da Lei de Diretrizes e Base – LDB que descreve 

em seu Art.30 inciso I - creche ou entidades equivalentes, para crianças de até 

três anos de idade. Compreendendo que a criança em seu ser integral e 

constituída de múltiplas aprendizagens, assim adquire saberes oriundos do meio 

em que vive e também os produz. Denota-se, por conseguinte que muito além do 

viés educacional a creche possui, o instrumento de desempenha o imprescindível 

papel assistencial. 

Pretendemos que esta PP seja o impulsor e condutor do bom desempenho 

da equipe escolar para o alcance das metas e objetivos propostos, a partir desta 

perspectiva, compreendemos que inicia na infância a necessidade de 

acompanhamento, estimulação, observação e orientações. Ações que possibilitam 

o desenvolvimento integral da criança completando a ação da família e da 

comunidade, contribuindo como veículo de transformação social, com os 

fundamentos e os princípios que garantirão a identidade que pretendemos 

consolidar em nossa prática pedagógica. 

A elaboração da Proposta Pedagógica da Creche, contaram com a 

participação de todos os segmentos da escola, professores, gestora, cozinheira, 

monitoras, porteiro, nutricionista, coordenador administrativo, coordenadora 

pedagógica, famílias, líderes comunitários, representante Comissão Gestora 

Pedagógica da Regional de Ensino de Samambaia entre outros, levando-se em 

consideração os interesses e necessidades das crianças, tendo em vista que a 
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elaboração, implementação e avaliação do trabalho educativo é tarefa de toda a 

comunidade escolar, numa relação de parceria, de trocas, de corresponsabilidade 

no cuidar e educar das crianças, para que haja coerência nas ações entre eles e 

dessa forma, a criança seja beneficiada. 

O Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI  Raposa do Cerrado, é 

uma Instituição inclusiva, baseada  na a  atual Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, que no artigo 59, preconiza: assegurar  aos 

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, o seu fiel atendimento com o objetivo de cumpri o 

currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 

atender às suas necessidades de inclusão. Portanto, no âmbito escolar trata-se de 

emancipação, que respeita e acolhe a diversidade, respeitando assim suas 

diferenças construindo riqueza para a humanidade. 

Temos como finalidade os Eixos Integradores do Currículo que a SEEDF  

adota, de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Educação  n° 5, de 17 

de dezembro de 2009, fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil que em seu artigo 9°devem ter como eixos norteadores a brincadeira e as 

interações : Educar e Cuidar, Brincar e Interagir, que serão trabalhados juntamente 

com os Eixos Transversais do Currículo em movimento do Distrito Federal da 

Educação Infantil: Educação para a Diversidade ; Cidadania e Educação em e para 

os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Observando assim a 

realidade das características da  Instituição, de modo que todos os Eixos 

Integradores estabeleça a integração dessas experiências. 
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1. Histórico  
 

“Proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, voltada à formação 

integral do ser humano 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”. (PPP Carlos Mota, p.25). A Proposta Pedagógica da Instituição CEPI 

– Raposa do Cerrado é um instrumento de grande valia, pois, evidencia a 

importância do trabalho executado que envolve gestores, educadores, comunidade 

e estudantes no qual a educação é o principal alicerce em que a criança construirá 

os seus conhecimentos de maneira contínua e gradual. 

					Buscando mudar paradigmas, acreditamos que um futuro melhor para a 

humanidade, depende de cada cidadão e que a educação é a base de tudo e é 

cada vez maior a necessidade de despertar, nas crianças e jovens, a criatividade, o 

sentimento de cidadania e a vontade de contribuir para atender as necessidades 

básicas da comunidade em que o Instituto  esta inserido. 

1.1 Constituição Histórica 
 

Para atender as necessidades básicas da comunidade local o 

Instituto Paz e Vida – IPV percebeu que poderia presta um serviço de 

qualidade amparando as famílias por meios de cuidados e educação sem 

destinção de raça, cor , sexo ou religião. Assim nasceu o Instituto Paz e 

Vida – IPV,tem por finalidade ser referencial em excelência na Educação 

Infantil no Distrito Federal, propiciando experiências significativas para o 

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

desse ciclo etário. 

Situação de Funcionamento: em atividade 

Localização/zona da Instituição: urbana 

Dependência administrativa: privada/particular 

Alimentação	Escolar:	Oferece	

Ensino	Regular:	Creches	De	Período	Integral	



							GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL                             Instituto PAZ E VIDA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SAMAMBAIA	

	

7	
	

																				Categoria	de	escola	privada:	comunitária		
																				Número	do	CNPJ	da	escola	privada:	01.722.630/0001-32	
																			Número	do	CNPJ	da	mantenedora	principal	da	escola			

privada:	05.074.363/0001-95	
																			Conveniada	com	o	Poder	Público:	Estadual	
																			Mantenedora	da	Escola	Privada:	Instituições	sem	fins	lucrativos.	

 
             O Centro de Educação da Primeira Infância Raposa do Cerrado  

mantido pelo o Instituto Paz e Vida é constituído afim de ampliar a oferta de 

vagas em creches públicas para atender um público de criança de 0 ( zero) 

a 03 (três) anos de idade. 

 A creche foi inaugurada no dia 22 de outubro de 2018, com 

atendimento as turmas de berçário I, berçário II, maternais I e maternais II. 

A gestora do CEPI Raposa do Cerrado: Viviane Maria da Silva Ferreira, no 

qual se teve o objetivo de junto com a comunidade, docentes e demais 

envolvidos que a educação é o principal alicerce em que a criança 

construirá os seus conhecimentos de maneira contínua e gradual.    

         A CEPI Raposa do Cerrado recebeu esse nome, pois foi retirado de animal 

da nossa fauna e flora. A Instituição tem entorno de 02 (dois) anos e 7(sete) meses 

que está em funcionamento, à creche é acompanhada pela comissão gestora, no 

qual atendem pelo nome de Fabiana Firmino. 

1.2 Caracterizações Física  
 O Centro de Educação Infantil Raposa do Cerrado é térrea e possuem 5 

blocos distintos de acordo com a função a que se destinam. São eles: bloco 

administrativo, bloco de serviços, bloco multiuso e 2 (dois) blocos pedagógicos. 

            Dentro do nosso espaço contém salas de aulas arejadas, salas de vídeo, 

brinquedoteca, casa de boneca, parque de areia, área verde, é composto também 

por outros espaços como banheiros adultos, infantis e banheiros adaptados para os 

PNE, bebedouros adaptados a altura das crianças, cozinha, refeitório, pátio 

coberto, sala de leitura, espaço do sono, sala dos professores, sala de direção, 

secretaria escolar, solários pátio aberto, toda a Instituição e cercada por grades, 

portões e porteiros, espaços e acessibilidades  para pessoas com deficiências, sala 
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de videoteca, depósitos, estacionamento dentre outra partes como instalações 

elétrica e pluviais  

1.3 Descrições Quantidade 
Ø Salas adequadas para o desenvolvimento das atividades 09; 

Ø Espaço coberto para atividades lúdicas 01 

Ø Área gramada 01 

Ø Deposito de material pedagógico (almoxarifado) 01 

Ø Deposito de material de limpeza 01 

Ø Refeitório 01, Parquinho com brinquedos e areia 01 

Ø Secretaria 01 

Ø Direção 01 

Ø Sala de Professores 01; 

Ø Solário 04 

Ø Instalações sanitárias adequadas ventiladas e que permitem 

acessibilidade às crianças 04 

Ø Instalações sanitárias para os funcionários 04  

Ø Lavanderia 01 

Ø Dispensa de alimentos perecíveis 01 

Ø Dispensa de alimentos não perecíveis 01, 

Ø cozinha 01 

Ø 02 swith: espaço onde ficam o quadro de energia e armário com 

cabeamento para internet e linha telefônica. 
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 1.4 Dados de identificação da instituição 
 

Instituição Educacional parceira Centro de Educação da Primeira 
Infância Raposa do Cerrado 

Endereço: QS-415, AE/Samambaia Norte- DF 
CEP: 72323-531 
Telefone: 3359-7298 
E-mail: raposaipv@gmail.com 
Código do INEP: 53016289 

 

1.5 Dados da Mantenedora 
Mantenedora: Instituto Paz e Vida 
CNPJ: 05.074.363/0001-95 
Data de fundação: 21/05/2002 
Presidente: Pericles da Cruz Moreira  
Endereço: EQNP 22/26 AE G St P Sul – 

Ceilândia – DF  
Convênio SEEDF: Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal 
E-mail: institutoipv@gmail.com 
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1.6 Atos de Regulação da Instituição Educacional  
 

Nome Centro de Educação da Primeira Infância Raposa do Cerrado  
Credenciamento  080.0061139/2012 
Publicação no DODF  16/12/2012 
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2. Diagnóstico da Realidade Instituição Educacional 

       A Instituição atende 150 crianças em tempo integral, contabilizando dez horas 
diárias das 07h30min às 17h30min, de segunda a sexta-feira, de acordo com o 
calendário escolar 2020 das Instituições Educacionais Parceiras do Governo do 
Distrito Federal, com a portaria de N° 365 de 06 de novembro de 2018.  

      Segundo Plano de Trabalho 2020 e a enturmação Pedagógica para as 
Conveniadas as turmas são distribuídas da seguinte forma: 

Tabela: Quantitativo de crianças por faixa etária 

N° 
Turmas 

 N° Criança 
por turma 

Segmento 
da turma 

Faixa Etária 

01 08 Berçário I 04 (quatro) meses a 11(onze) meses 
01 08 Berçário II 12(doze) meses a 23(vinte e três) meses 
03 18 Maternal I 02(dois) anos completos ou a completar 
01 18 Maternal II 03(três) anos completos ou a completar 
02 24 Maternal II 03(três) anos completos ou a completar 
01 14 Maternal II 03(três) anos completos ou a completar 

 

 O Centro de Educação da Primeira Infância Raposa do Cerrado é 

composto por famílias de baixa renda e que necessitam de um local para deixar 

seus filhos, enquanto realizam suas atividades renumeradas, com isso a 

comunidade deposita a confiança de deixar seus filhos (as), em nossa Instituição 

pois necessita de apoio. 

             Samambaia foi criada no dia 25 de outubro de 1989, para assentar famílias 

oriundas de invasões, vindas de diversas partes do país para o Distrito Federal e 

outros Estados. Com a oficialização, através da lei 49 e decreto 11.291, se tornou a 

12ª Região Administrativa do Distrito Federal – RA XII/DF, e passou a ser 

urbanizada. É com a ampliação da cidade foi necessário cada vez mais a criação 

de creches no setor. 

 Devido ao seu baixo desenvolvimento em décadas anteriores e de outras 

vivências de violação de direitos, as famílias que reside na Samambaia- DF, 

próximo a nossa comunidade, tem o precário acesso à renda. Portanto  obtêm-se  

dificuldades para manter os seus membros e os  filhos passam a sofrer com a 

vulnerabilidade. 
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      O Centro de Educação da Primeira Infância Raposa do Cerrado fica situado 

próximo a residências, comércios em geral (supermercados, lanchonetes, bares, 

borracharias, posto de gasolina e artigos em geral), escolas, delegacias. A 

comunidade demostra ser participativa e acolhedora, contribuindo, assim, para sua 

inclusão educacional e social. 

          O ingresso das crianças se da por meio de encaminhamento por inscrito 

da Coordenação Regional de Ensino de Samambaia- CRESAM/UNIPLAT 

indicando assim a creche e a turma a ser matriculada a criança, de acordo com a 

proposta de enturmação com isso é efetivado a matricula do educando. 

        A comunidade atendida apresenta problemas de convivência familiar, no 

qual a desestrutura acaba refletindo dentro do ambiente escolar, temos como 

exemplo casos de vulnerabilidade. A estrutura social das famílias nos leva a 

observar que os pequenos necessitam estar inseridos na escola, vivenciando um 

novo grupo. Dessa forma a escola e família precisam assumir uma parceria nos 

cuidados e na educação que são destinadas às crianças, tornando-se essencial a 

troca de informações entre estas duas instituições, a fim de que o trabalho 

desenvolvido na escola venha a ser independente, porém complementar às 

atribuições da família.  
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2.1 Características sociais, econômicas e culturais da comunidade 
        

                 A CEPI Raposa do Cerrado iniciou suas atividades a 2 (dois) anos e 

7(sete) meses, obtemos os seguintes dados do censo, com isso estamos 

trabalhando as características sociais, econômicas e culturais de acordo com 

questionário aplicado em reuniões, rodas de conversas que nos indicam as 

características sociais, econômicas e culturais da comunidade. Foi realizada uma 

reunião atípica para obter o índice da realidade escolar, foram entregue 100 

questionários e tivemos como retorno 64 devidamente preenchido pelos 

responsáveis das crianças matriculadas. De acordo com a comunidade em qual a 

nossa Instituição está inserida foi possível observa que 59% moram de imóvel 

alugado, 37% possuem casa própria e 4% tem casa cedida para morar. 

Moradia 

 

 
 
 

Casa	alugada	
59%

Casa	própria
37%

Casa	cedida
4%
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 Diante dos questionários devidamente preenchidos, foi possível observar 

que 58% das famílias inseridas em nossa Instituição trabalham de carteira 

assinada e 42% não trabalham ou não possuem emprego de carteira assinada. 

            Trabalho 

 

 De acordo com os dados coletados, a grande maioria das famílias, 

matriculadas no Centro de Educação da Primeira Infância Raposa do cerrado, 

sobrevive com pouco mais de 01 (um) salario mínimo mensal, não tendo como 

custear as peculiaridades mensais. 

Renda Familiar Mensal 

 

     

                                                                                                                                                                                                                                                    
A participação da comunidade em Programas Sociais do Governo (Bolsa Família), 
52% não  participam de programas sociais e 48% participam; 

Carteira	assinada;	
58%

Sem	carteira	
assinada;	42%

Menos	de	um	
salário	mínimo;	

48%Entre	1	e	2	salários	
mínimos;	41%

Entre	2	e	3	salários	
minimos;	8%

Mais	de	3	salários	
mínimos;	3%
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Participação em Programas Sociais do 

Governo 

 

De acordo com a nossa pesquisa uma grande parte dos responsáveis não 

utilizam meios de transporte para deixar seus filhos (a) na creche, devido os 

mesmos residir bem próximo da Instituição 41%, não utiliza nenhum transporte. 

Entorno de 30% utilizam o meio de transporte carro próprio, 18% utilizam o 

transporte escolar, e os demais utilizam bicicleta e ônibus, para se locomoverem 

até a Instituição. 

Meio de Transporte 

 

Participam	de	
progamas	sociais;	

48%Não	participam	de	
progamas	sociais;	

52%

Bicicleta;	7%

Carro	próprio;	30%

Moto; 1%

Ônibus;	3%
Metrô; 0%Transporte	escolar;	

18%

Nenhum	
transporte;	41%
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Observamos que o aspecto do grau de escolaridade da comunidade inserida 

é de que 7% tem o nível fundamental incompleto, 12% possuem o fundamental 

completo, 23% o nível médio incompleto, 43% tem o ensino médio completo e 

cursando o nível superior 4%, já com o nível superior completo temos 9%  e pós 

graduado 2%; 

Grau de escolaridade 	

 

          Sempre que solicitado a presença de um responsável na Instituição temos 

uma grande aceitação cerca de 60% comparecem para tratar de assuntos 

relacionados ao seu filho (a) ou até mesmo para reuniões e culminâncias dos 

projetos executados comunidade, algumas vezes entorno de 30% comparecem 

apenas por algumas vezes e 10% nunca comparecem; 

Superior	
completo;	9%

Superior	
incompleto;	4%

Médio	completo;	
43%

Médio	
incompleto;	23%

Fundamental	
completo;	12%

Fundamental	
incompleto;	7%

Pós	
graduação;	

2%
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Frequência que a comunidade   procura 

a escola

 

Por fim de acordo com a nossa pesquisa 82% das famílias inseridas tem 

apenas um filho (a) matriculado em nossa Instituição e 18% possuem dois filhos (a) 

matriculados de acordo com o nosso gráfico abaixo; 

Número de Filhos (as) matriculados na 

Instituição 

 

Frequentemente;	
60%

Algumas	vezes;	
30%

Nunca; 10%

1	filho;	82%

2	filhos;	18%

3	ou	mais	filhos;	
0%
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Os principais problemas apresentados pelas famílias da Instituição: que até 

o momento apresenta uma grande satisfação para a comunidade e apontam como 

sugestões: a instalação de faixa de pedestre e quebra molas na frente da 

Instituição e que seja realizado mais saídas pedagógicas. Citaram como elogios: a 

organização de entrada e saída das crianças, os projetos executados com a 

participação da comunidade, qualidade dos serviços prestados e confiança, 

cuidados e dedicação dos profissionais. 

2.2 Recursos Humanos 
 
           Para alcançar os objetivos educacionais propostos e segundo 

convênio firmado com a Secretaria de educação que dispõe sobre os 

profissionais para o alcance de metas, nosso quadro de funcionário é o 

seguinte:  

Tabela da Respectiva Função 

Quantidade  Profissional  
01 Diretor (a) Pedagógico (a) 
01 Coordenador (a) 

09 Professoras  
13 Monitoras  
01 Secretária (a) Escolar 
01 Nutricionista  
02 Porteiro 
01 Cozinheiro (a) 
02 Serviços gerais cons/lim 
01 Auxiliar de Cozinha 
02 Agente patrimonial 
01 Menor aprendiz 

 
 
 
 

2.3 Atribuições de Acordo da Equipe Gestora e Pedagógica 

Os profissionais que atuam no desenvolvimento das atividades 

educacionais são contratados de acordo com as normas e Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), de acordo com a profissão e qualificação exigida de 

cada função. Atendendo ao disposto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
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1996, especificamente quanto ao art. 31: A educação infantil será organizada de 

acordo com as seguintes regras comuns: II – carga horária mínima anual de 

800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias de 

trabalho educacional; III – atendimento a criança de, no mínimo, 4 (quatro) 

horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral; 

De acordo com as Orientações pedagógicas as atribuições são: 

Ø Diretor(a) Pedagógico(a): articular, liderar e executar políticas 

educacionais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

na qualidade de mediador entre essas e o Projeto Político Pedagógico 

da instituição educacional, elaborada em conjunto com a comunidade 

escolar; 

Ø Coordenador(a) Pedagógico(a): orientar e coordenar a participação 

docente nas fases de elaboração, execução, implementação e avaliação 

do Projeto Pedagógico da Instituição, realizar e acompanhar a 

coordenação pedagógica, bem como promover momentos de estudo e 

construção do planejamento pedagógico;  

Ø Secretário(a) Escolar: planejar, coordenar, controlar e supervisionar as 

atividades da secretaria escolar; 

Ø Professor(a): reconhecer e adotar a indissociabilidade do Educar e 

Cuidar e do Brincar e Interagir nas atividades desenvolvidas na 

instituição; 4.1.4.5 planejar individual e coletivamente todo o trabalho 

intencionalmente pedagógico a ser desenvolvido; 

Ø Monitor: acompanhar as orientações e executar as atividades propostas 

pela direção, pela coordenação e pelo (a) professor (a), fornecer ao 

professor informações, baseadas em suas observações, sobre o 

desempenho das crianças em atividades sob sua supervisão, a fim de 

subsidiar a elaboração de registros do processo educativo global da 

criança; 

Ø Nutricionista: planejar, orientar e supervisionar a partir do cardápio, as 

atividades de seleção, compra armazenamento, quantidades de 

produtos a serem adquiridas, produção e distribuição dos alimentos, 
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zelando pela qualidade dos produtos, observadas as boas práticas 

higiênicas e sanitárias; 

Ø Cozinheira: preparar e servir a alimentação escolar, de acordo com 

orientações do nutricionista, observando as normas de higiene, a data 

de validade dos gêneros alimentícios, a segurança e técnicas de cocção; 

Ø Porteiro: Coordenar e orientar a movimentação das crianças, desde o 

início até o término dos períodos das atividades escolares; 

Ø Serviços Gerais/ Agente de Conservação e Limpeza: realizar 

trabalhos relativos à limpeza e conservação de salas, pátios, instalações 

sanitárias, áreas verdes e demais dependências da entidade e de 

equipamentos sob sua responsabilidade; 

 
2.4  Recursos Materiais Didáticos Pedagógicos  

Refere-se aos materiais utilizados para o trabalho desenvolvido 

diretamente com a criança: 

ábaco, algodão, anilina, apagador, apontador, argila, balão, bandeiras, barbante 

branco e colorido, bloco criativo, bolas de isopor, bomba manual para balões, 

borracha, caderno brochurão sem pauta, caderno de desenho, caneta hidrocor, 

caneta para desenho, canetinha hidrocor, canudo, carimbo pedagógico, 

cartolina dupla face, cartolina, cavalete pedagógico de plástico, cd’s, chapéu de 

palha, cola 3d, cola branca líquida e em bastão, cola colorida, cola com gliter, 

cola de eva, cola para isopor, cola quente grossa e fina, colchetes expediente, 

corda, crachás, dedoche, dvd, elástico, emborrachado, , estilete, fantasias, 

fantoches, feltro, fita adesiva transparente e colorida, fita crepe, fita dupla face, 

fita embalagem transparente, fitas de cetim, fitas decorativas, fitilho, , gizão de 

cera, giz para quadro branco, gliter, lantejola, lápis, lápis de cor, lastex, ligas de 

borracha, linha de nylon, massa de modelar, novelos de lã, olho móvel, palito de 

algodão doce, palito de churrasco sem ponta, palito de picolé, , parafina, papel 

panamá, papeis criativos, papel a4 branco e colorido, papel acetinado, , papel 

camurça, papel canson, papel cartão, papel celofone, papel contact, , papel 

crepon, papel de embrulho, papel de seda, papel dobradura, papel dupla face, 

papel fotográfico, papel micro ondulado, papel ofício, papel sulfite, pinceis 
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marcador permanentes, pinceis plástico, pincel atômico, pincel para pintura, 

pincel para quadro branco, pintura a dedo, pistola de cola quente, placas de 

isopor, plástico para plastificar, purpurina, reabastecedor de pincel atômico, 

reabastecedor de pincel de quadro branco, pincel para retroprojetor, régua, rolo 

de papel pardo, rolo de papel presente, , tapete alfabético em eva, tatame em 

eva, teatro de fantoche de madeira/papelão/eva, telas, tesoura grande, tesoura 

para picotar, tesoura sem ponta, tinta acrílica, tinta guache, tinta para 

decoração, tinta para rosto, tinta para tecido, tinta plástica, tinta pva para 

artesanato, tinta spray, tnt, tule e velcro entre outros. produtos de higiene da 

criança - específicos para a faixa etária: copo, escova de dente infantil, álcool 

70%, álcool em gel, álcool, algodão, curativo adesivo, colônia infantil, 

compressa de gaze, condicionador infantil, creme dental infantil, creme para 

pentear, escova de cabelo, esparadrapo, esponja, fio dental,  fralda descartável, 

guardanapos, hastes flexíveis, hidratante infantil (mediante orientação médica), 

lenço descartável, lenço umedecido, lençol, papel higiênico, pente, pomada 

para assadura (mediante a orientação médica, sabonete infantil líquido, xampu 

infantil, soro fisiológico, termômetro, , toalha de banho e toalha de papel. 

gêneros alimentícios: cereais e leguminosas, farináceos, vegetais, enlatados, 

carnes, temperos, massas, leite e derivados, sucos/polpas, frios e outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



							GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL                             Instituto PAZ E VIDA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SAMAMBAIA	

	

22	
	

 

 

3. Função Social 

A CEPI Raposa do Cerrado tem como missão proporcionar o 

desenvolvimento integral e harmônico a seus estudantes nos aspectos 

intelectual, físico, afetivo, estético, cívico social, ético e econômico, em 

igualdade de condições, acesso e permanência na escola com a 

participação da família e da comunidade, bem como a construção do 

conhecimento formal e irrestrito, contribuindo como mediadora na formação 

do cidadão crítico, ético, autônomo e solidário capaz de transformar a 

sociedade em que vive, respeitando as diferenças para realização da 

verdadeira inclusão.  

E obrigação da instituição de assegurar a educação para todos, 

garantida por lei e prevista na Constituição Brasileira. No Brasil, a Educação 

Infantil constitui um direito definido na Constituição Federal de 1988 e na 

LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), de 1996. As 

disposições legais definem a Educação Infantil em creches e pré-escolas 

como a primeira etapa da educação básica. 

 Portanto o nossa proposta pedagógica que está sendo construída a 

luz do Currículo em Movimento do Distrito Federal, tem como finalidade  

estabelecer a integração do Educar e Cuidar, Brincar e interagir de acordo 

com a realidade das crianças dialogando juntamente com os eixos 

transversais e Integradores que se aplica em nossa realidade por inteiro. 

Proporcionando um ambiente favorável e um trabalho interdisciplinar, 

onde contemplam todas as dimensões humanas e oferece às crianças 

atividades de convívio educativo, visando à formação para a cidadania. Suas 

ações são baseadas na importância do brincar que é um componente de suma 

importância na formação do cidadão de direitos. Segundo Vygotsky (1999). “A 

brincadeira é uma facilitadora do processo de desenvolvimento”. Nossa 

intenção é despertar na criança através da brincadeira o desejo de aprender, de 

ser cuidada e de ir ao encontro do mundo que lhe cerca. 
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4. Princípios  

 Os princípios que norteiam a Educação Infantil promovendo a 

compreensão do meio em que vivem, maior percepção de si e elevação 

sociocultural das suas condições de vida, para garantir o desenvolvimento integral 

do aluno temos como referencial o Currículo em Movimento da Educação Básica – 

Educação Infantil, pautando nossas práticas nos seguintes princípios: 

4.1 Princípios Éticos  

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

da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio 

ambiente e as diferentes culturas, identidades e singularidades. Construção 

de atitudes de respeito e solidariedade, fortalecendo autoestima e os vínculos 

afetivos; conquista da independência, inclusive nos cuidados pessoais diários; 

aprendizado sobre o valor de cada pessoa e dos diferentes grupos culturais; 

aquisição dos valores, como os da inviolabilidade da vida humana 

4.1.1 Princípios Políticos  

De acordo com o currículo esta voltados parar o exercício da criticidade 

e para o respeito á democracia e aos direitos de cidadania.  

          4.1.2 Princípios Estéticos  

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

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

O envolvimento da criança com as manifestações artísticas oportuniza o 

desenvolvimento da imaginação, de habilidades criativas, da curiosidade e da 

capacidade de expressão nas múltiplas linguagens (gestual, corporal, plástica, 

verbal, musical, escrita e midiática, entre outras). 

       4.1.3 Princípios Epistemológicos 

Que garantam ao educando o pleno desenvolvimento de sua capacidade 

de construir e reconstruir o conhecimento; contribuindo beneficamente diante das 

três tendências: a psicológica, para o método; a científica, para o conteúdo; e a 
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sociológica, para um objetivo mais amplo e para um melhor funcionamento 

institucional; 

4.1.4 Princípios da Educação Integral 

 Por meio de práticas educativas diversas vinculadas a transversalidade e 

interesses da comunidade escolar, para a melhoria da qualidade da educação 

orientada pelos referencias da Pedagogia Histórico-Critica e Psicologia Histórico-

Critica. 

4.1.5 Integralidade 

Deve ser entendidos a partir da formação integral de crianças, 

adolescentes e jovens, buscando dar a devida atenção para todas as dimensões 

humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e 

sociais. Esse processo formativo deve considerar que a aprendizagem se dá ao 

longo da vida (crianças, adolescentes, jovens e adultos aprendem o tempo todo), 

por meio de práticas educativas associadas a diversas áreas do conhecimento, tais 

como cultura, artes, esporte, lazer, informática, entre outras, visando ao pleno 

desenvolvimento das potencialidades humanas. 

4.1.6 Intersetorialização 

A Educação Integral deverá ter assegurada a intersetorialização no âmbito 

do Governo entre as políticas públicas de diferentes campos, em que os projetos 

sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam articulados, buscando 

potencializar a oferta de serviços públicos como forma de contribuição para a 

melhoria da qualidade da educação. 

4.1.7 Transversalidade 

 A ampliação do tempo de permanência do estudante na escola deverá 

garantir uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de muitas formas de 

ensinar, considerando os diversos conhecimentos que os estudantes trazem de 

fora da escola. 
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4.1.8 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. Trocas culturais e de afirmação de identidades sociais dos diferentes grupos 

presentes, com abertura para saberes próprios da comunidade, resgatando 

tradições e culturas populares. 

4.1.9 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 podem ser realizados 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. 

4.2 Trabalhos em Rede: 

Todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e informações, 

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

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

rede, existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela formação do 

educando. 

4.2.1 unicidade entre teoria e prática 

A unicidade da teoria e prática é uma ação devem esta em ações 

indissociável, não devendo ser trabalhada de forma isolada. Com isso construção 

do conhecimento deve ser vista como um processo integrado, garantindo a 

unicidade da teoria-prática no currículo, devendo ser trabalhadas estratégias de 

integração. De forma que o ensino esteja sempre articulado entre teoria e prática. 

Fazendo com que o professor esteja aberto ao diálogo com o intuito de refletir o 

planejamento e organização da aula, sabendo o porquê ensinar, o que ensinar 

como ensinar e como avaliar, de forma que aproxime os educandos aos objetos de 

estudo, de forma que as crianças possa produzir saberes significativos, construídos 

de forma coletiva. 
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4.2.2 Interdisciplinaridade e Contextualização 

  

A interdisciplinaridade e a contextualização são essenciais para a prática 

do currículo integrado. A interdisciplinaridade é uma abordagem de um 

determinado tema em diversas disciplinas, sendo trabalhado em todas as suas 

vertentes de forma fragmentada. Porém a contextualização faz com que os 

conceitos e conhecimentos referentes a este tema sejam trabalhados de forma a 

dar sentido social ao educando sobre a realidade estudada. 

 Com isso o desenvolvimento da criança para as aprendizagens está 

presentes nos Eixos Integradores do Currículo: o educar, o cuidar, o brincar e 

o interagir. Portanto os eixos precisam ser considerados juntamente com os Eixos 

Transversais do Currículo em Movimento: Educação para a Diversidade; 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a 

Sustentabilidade. 

A interdisciplinaridade poderá ser efetivada criando oportunidades para 

que, em diversos espaços e possa ser debatida como nas coordenações 

pedagógicas, formações continuadas, reuniões com a comunidade escolar, dentre 

outras ações. 

 

4.2.3 Flexibilização 

 

A Flexibilização é uma organização dos conteúdos e currículos, aos quais 

propõem formas de trabalhar e construir o conhecimento dentro e fora do âmbito 

escolar. Dessa forma, a flexibilidade curricular deve ter espaço aberto para sua 

efetivação, de forma a reduzir a rigidez curricular por meio do diálogo entre os 

diferentes saberes, rompendo qualquer tipo de amarras impostas pelas grades 

curriculares. Devem ser considerados os conhecimentos dos educandos, para que 

tenha base de moldar e organizar o currículo da melhor forma possível, viabilizando 

a construção de novos saberes, criatividade e emancipação. 

 

 

4.3 Educação Inclusiva 
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A Educação Especial, como modalidade que perpassa a Educação 

Infantil entre as demais etapas da Educação Básica, requer discussões e 

ações conjuntas, essenciais para delinear um caminho mais adequado à 

diversidade existente entre nossas crianças. Portanto, é no compartilhamento 

de reflexões e experiências que se torna possível promover a percepção e 

elaboração de um conjunto de conhecimentos e práticas sobre a inclusão. 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

(BRASIL, 2011), da qual o Brasil é signatário, estabeleceu o compromisso de 

os Estados-Parte assegurar às pessoas com deficiência um sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades de educação. Assim, 

em 2008, o Brasil, para se adequar a esse compromisso, publicou a Política 

Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL, 2010b). 

De acordo com o nosso Currículo em Movimento do Distrito Federal,  

no que diz respeito à Educação Infantil, todas as crianças devem ser 

matriculadas em instituições de educação coletiva e inclusiva e aquelas que 

têm necessidades específicas, como deficiências, transtornos do espectro 

autista ou altas habilidades/superdotação, têm direito a uma segunda 

matrícula no turno contrário, no Atendimento Educacional Especializado – 

AEE, que tem como público alvo pessoas com deficiências (física/motora, 

intelectual, visual, auditiva, múltiplas), transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades/superdotação (BRASIL, 2010b). 

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. 

Na luta pela inclusão, Vigotski (2012b) defendeu que a Educação 

Especial deveria superar o estigma do assistencialismo, pois, por muito tempo, 

esteve associada mais ao cuidado do que à educação, sendo vista como uma 

ação de caridade, um favor prestado por algumas Instituições. Entretanto, a 

educação é um direito de todas as pessoas, com e sem deficiência, e o ideal é 
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que seja ofertada inclusivamente nas instituições de educação coletivas 

comuns, levando-se em conta a diversidade da humanidade. 

 

5. Missão e Objetivos da Educação, do Ensino e das Aprendizagens 

 

5.1 Missão 

 

• Atender a oferta da educação Infantil a primeira etapa da Educação Básica 

que são os bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, e 

possibilitar as crianças o seu desenvolvimento integral, considerando os 

ritmos e tempo de cada sujeito. Visando um lugar de encontro e diálogos 

com a intencionalidade educativos construídos a partir desses vínculos nas 

áreas de educação, saúde e cultura, com a integração do convívio familiar e 

social. 

5.2.1 Objetivo Geral da Educação Infantil 

 

 O nosso objetivo é proporcionar às crianças situações prazerosas de 

descobertas e aprendizagens, com atenção ao desenvolvimento integral, 

considerando sua necessidade e especificidade, direcionando a mesma aos 

aspectos físico, social, pedagógico, ético, estético e cultural e possibilitando a sua 

inclusão e desenvolvimento gradual como cidadão capaz de agir e transformar sua 

realidade com independência e autonomia, construindo sua identidade. 

5.2.2 Objetivos Específicos da Educação Infantil 
 

Ø Desenvolver, entre os alunos, um relacionamento social baseado na 

cooperação, no respeito mútuo, com a percepção da diversidade humana, 

social física e ambiental, através de ações educativas, brincadeiras, 

socialização e práticas de rotinas diárias; 

Ø Estimular o brincar livremente com acesso a brinquedos adequados e 

espaços como parque e áreas livres. Exemplo: Brincar com bolas, pular 

corda, brinquedos para parquinho, balanço, casinha de boneca entre outros; 
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Ø Planejar atividades lúdicas, esportivas e dirigidas, diversidade de 

manifestações artísticas e culturais, que estimulem o desenvolvimento global 

da criança, priorizando a convivência e a socialização. Como por exemplo: 

contos e recontos de histórias, brincadeiras com regras como amarelinha, 

dança da cadeira, psicomotricidade com bolas, bambolês, com ou sem 

brinquedos dentre outras atividades: 

Ø Desenvolver os aspectos afetivo-emocional, senso-motor, cognitivo, sócio 

Histórico, cultural e ético, respeitando os interesses e necessidades da 

criança, através do desenvolvimento dos projetos: identidade, família, 

grafismo, literário, alimentação saudável, horta, higiene, Valores, Educação 

Ambiental e Sustentabilidade; 

Ø Acompanhar o desenvolvimento da criança em todos os aspectos através do 

diário de bordo, conselho de classe e o RDIA, sem o objetivo de promoção; 

Ø  Fundamentar os projetos pedagógicos desenvolvidos na Instituição nos 

princípios éticos, políticos e estéticos; 

Ø Garantir o desenvolvimento integral da criança reconhecendo seu direito à 

infância como parte de seus direitos de cidadania; 

Ø Identificar e enfrentar situações de conflitos utilizando seus recursos 

pessoais, respeitando as outras crianças e adultos e exigindo reciprocidade; 

Ø  Valorizar ações de cooperação e solidariedade, desenvolvendo atitudes de 

ajuda e colaboração e compartilhando suas vivências;  

Ø Adotar hábitos de autocuidado, valorizando as atitudes relacionadas com a 

higiene, alimentação, conforto, segurança, proteção do corpo e cuidados 

com a aparência;  

Ø Ampliar as possibilidades expressivas do próprio movimento, utilizando 

gestos diversos e o ritmo corporal nas suas brincadeiras, danças, jogos e 

demais situações de interação;  

Ø Explorar diferentes qualidades e dinâmicas do movimento, como força, 

velocidade, resistência e flexibilidade, conhecendo gradativamente os limites 

e as potencialidades de seu corpo; 

Ø Identificar e enfrentar situações de conflitos utilizando seus recursos 

pessoais, respeitando as outras crianças e adultos e exigindo reciprocidade;  
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Ø Valorizar ações de cooperação e solidariedade, desenvolvendo atitudes de 

ajuda e colaboração e compartilhando suas vivências;  

Ø Adotar hábitos de autocuidado, valorizando as atitudes relacionadas com a 

higiene, alimentação, conforto, segurança, proteção do corpo e cuidados 

com a aparência; 

Ø  Ampliar as possibilidades expressivas do próprio movimento, utilizando 

gestos diversos e o ritmo corporal nas suas brincadeiras, danças, jogos e 

demais situações de interação. 

 

6. Fundamentos Teóricos-Metodológicos 
 

      Os fundamentos teóricos da CEPI – Raposa do Cerrado esta condizente 

com a metodologia da Pedagogia histórico-crítico e a psicologia histórico-cultural. A 

Instituição tem fundamentado suas ações nessas concepções. Temos como base 

os eixos transversais da Educação Básica da SEEDF: Educação para a 

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

para a Sustentabilidade. 

6.1 Pedagogia Histórico-Cultural 

O desenvolvimento Proposta Pedagógica dentro da concepção da 

Psicologia Histórico-Cultural tem o intuito de construir o conhecimento do 

educando de forma coletiva e colaborativa por meio de ações e atividades 

pedagógicas, desenvolvidas num clima de afetividade e segurança, onde são 

trabalhados temas relacionados à construção de valores éticos, à conscientização 

do educando sobre a responsabilidade individual e coletiva, as práticas de 

socialização. É fundamental concebê-la como um processo dinâmico e dialético, 

em que teoria e prática são permeadas pelo contexto social, cultural, econômico e 

político das diferentes comunidades em que a Educação está inserida.  

6.2  Pedagogia Histórico-Crítica  

Na perspectiva da Pedagogia Histórica-Crítica a proposta didática no seu 

processo de ensino-aprendizagem tem como objetivo envolver o educando na 

aprendizagem significativa dos conteúdos. Compreendemos que a criança se 

desenvolve quando é colocada como protagonista do processo de ensino e de 
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aprendizagem, tendo o professor como mediador do conhecimento historicamente 

acumulado, por meio de ações intencionais didaticamente organizadas para a 

formação de um sujeito histórico e social. 

             Saviani (2005, p.13), afirma que, “o trabalho educativo é o ato de produzir 

direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é 

produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”. 

 Esta Proposta Pedagógica fundamenta-se na construção de um 

conhecimento que não é pronto e acabado, mas que está em permanente 

avaliação e reformulação, 35 de acordo com os avanços dos principais paradigmas 

educacionais da atualidade ou outras alterações que se fizerem necessárias. 

7. Organização do Trabalho Pedagógico da Escola 
 

O Centro de Educação da Primeira Infância Raposa do Cerrado, 

unidade de ensino e aprendizagem integrada à comunidade funciona em 

período integral. A Educação Infantil nesta Instituição é organizada em grupos 

de idade e o regime é sequencia anual, com organização das atividades criando 

uma integração entre o processo lúdico e as atividades formativas voltadas para 

a educação integral da criança. Conforme Resolução 005/2006/CME/ARQ, a 

Educação Infantil oferecerá o mínimo de 200(duzentos) dias de trabalho escolar 

e de 800(oitocentas) horas. As ações e práticas pedagógicas propostas serão 

desenvolvidas de modo a mitigar e sanar determinadas deficiências que 

comprometem a aprendizagem, ressaltando ainda que tais ações devam ser 

avaliadas de forma contínua e constante, de forma que forneçam mais 

subsídios para melhor organizar o trabalho pedagógico. 

 

7.1 Ambientes Escolar 

O nosso ambiente da Educação Infantil, têm como centro a criança e é 

organizado em função de suas necessidades e interesses. Dentro dos espaços da 

Instituição de Educação Infantil - CEPI Raposa do Cerrado ou fora de seus muros, 

é permitido a explorações individuais, grupais, simultâneas, livres e/ou dirigidas 
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pelos profissionais da educação, não limitando a intencionalidade das atividades 

propostas. , possibilitando assim um ambiente seguro, funcional, acolhedor, de 

acordo com a faixa etária. 

7.1.1 Tempos 

O tempo da organização do trabalho pedagógico da CEPI – Raposa do 

Cerrado é articulado entre o tempo cronológico e histórico, sendo oportunizado que 

a criança participe no cotidiano de situações que lidam com duração, periodicidade 

e sequencia, permitindo as mesmas antecipar fatos, realizar planos e construir 

noção de tempo, atendendo as características e necessidades infantis. 

De acordo com o Currículo em Movimento do Distrito Federal da Educação 

Infantil, consideram-se as necessidades e interesses das próprias crianças, ou 

seja, o tempo destinado às atividades será organizado a partir de suas 

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

de outras questões que permeiam a organização do trabalho pedagógico no 

contexto da Educação Infantil. 

As atividades diárias na instituição são desenvolvidas seguindo o horário 

escolar das 07h30min ás 17h30min. Durante este período, a organização das 

práticas pedagógicas procura orientar, incrementar e avaliar o ritmo de trabalho 

desenvolvido, sempre respeitando o tempo de desenvolvimento do mesmo. 

 

 

 

 

 

7.1.2 Rotina 

Respeitado o direito a atendimento adequado em seus diferentes 

aspectos, segue abaixo a rotina semanal da nossa instituição: 

Ø 07h30minh Acolhida das Crianças (Abertura dos portões); 
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Ø 07h45min Café da Manhã (Fecha o portão); 

Ø 08h00min Acolhida em sala: Rodinha de conversas, chamada e atividades 

Pedagógicas de acordo com o cronograma de cada turma; 

Ø 08h30min Parque/sala de vídeo/ cama elástica/ brinquedoteca/ piscina de 

bolinha de acordo com o cronograma no horário da manhã das turmas; 

Ø 09h45min Lanche; 

Ø 10h Atividades Pedagógicas de acordo com o tema e cronograma da turma; 

Ø 12h00min Almoço; 

Ø 12h20min Higienização Bucal; 

Ø 12h40min Hora do Sono; 

Ø 14h30min Lanche; 

Ø 14h45min Inicio dos banhos 

Ø 15h30min Atividades Lúdicas diversificadas com acompanhamento 

pedagógico (brinquedos, música, TV, história, etc); 

Ø 16h20min Jantar; 

Ø 16h50min Higienização; 

Ø 17h00min às17h30min - Abertura do portão para saída. 

          Temos para este ano além de palestras educativas, programas saúde na 

escola e também reunião de pais e a participações dos mesmos em festas típicas 

conforme o calendário escola e festas regionais. 

           A Educação Infantil nesta Instituição é organizada em grupos de idade e o 

regime é sequencial anual, com organização das atividades criando uma 

integração entre o processo lúdico e as atividades formativas voltadas para a 

educação integral da criança.  
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7.2 Planos de Ação da Coordenação Pedagógica 

A responsabilidade social da Instituição Infantil, não se pode improvisar as 

ações que nortearão todo esse processo educativo, portanto, todas as ações serão 

planejadas de forma conjunta e articulada entre professores e a equipe da direção, 

sendo esta uma das principais  função do coordenador pedagógico, no sentido de 

minimizar as possíveis dificuldades apontadas no processo educativo, 

possibilitando que a Educação infantil cumpra sua missão, diante das exigências 

do cuidar e educar com qualidade, nesse universo escolar infantil. 
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OBJETIVOS	 METAS	 AÇÕES	 INDICADORES	 PRAZOS	 RECURSOS	
NECESSÁRIOS	

RESPONSÁVEI
S	

-	Participar	do	
planejamento	de	
professores	e	
monitores.	

-	Reunir	100%	da	equipe	de	

professoras	e	monitoras	

durante	a	coordenação	

pedagógica	

-	Orientando	a	execução	

do	planejamento,	

utilizando	recursos	

necessários.	(Currículo	em	

Movimento).	

Elaboração	de	

relatório	de	todos	os	

participantes	

Semanal	 Lápis	

Papel	

Caneta	

Mesas	

	Cadeiras	

-	Coordenadora	

Pedagógica	

-	Professoras	

-	Monitoras	

-	Implementar	a	
rotina	pedagógica	

-	Verificar	a	execução	das	

atividades	pedagógicas	

desenvolvidas	junto	aos	

educandos	

-	Elaborando	em	conjunto	

com	a	direção,	professores	

e	monitores	

Registro	de	fotos	e	

vídeos	

Semanal	 Celular	

Câmera	

fotográfica	

-	Coordenadora	

Pedagógica	

-	Professoras	

-	Monitoras	

-	Participar	de	
reunião	de	pais	

-	Organizar	o	conteúdo	e	a	

equipe	pedagógica	para	a	

reunião	com	os	pais	

-	Preparando	espaços;	

-	Elaboração	de	palestras	

Ata	de	assinatura	dos	

participantes	

Mensal	 Cadeira	

Datashow	

Notebook	

Ata	

Caneta	

-	Coordenadora	

Pedagógica	

-	Professoras	

-	Monitoras	

-	Orientar	o	
preenchimento	do	
diário	e	relatório	de	
professores;	

-	Atingir	100%	do	auxílio	ao	

preenchimento	do	diário	e	

relatórios	

-	Acompanhando	e	

orientado	o	

preenchimento	dos	

diários.	

Execução	do	relatório	 Semanal	 Papel	

Caneta	

Computador	

-	Coordenadora	

Pedagógica	

-	Professoras	

-	Monitoras	

-	Acompanhar	as	
atividades	
pedagógicas	dos	
professores	durante	
a	docência	

-	Verificar	a	ações	

pedagógicas	propostas	e	

como	estão	sendo	

trabalhadas	em	sala	de	aula	

-	Promovendo	momentos	

de	formação	na	

coordenação.	

Registro	de	fotos	e	

vídeos	das	atividades	

desenvolvidas	

Diário	 Celular	

Câmera	

fotográfica	

-	Coordenadora	

Pedagógica	

-	Professoras	

-	Monitoras	

-	Acompanhar	a	
avaliação	dos	
alunos.	

-	Atingir	100%	ao	passar	

orientações	no	que	

concerne	aos	instrumentais	

de	avaliação	do	educando	

-	Inspecionando	os	

instrumentos	de	avaliação	

(portfólio,	diário	de	bordo,	

instrumental	de	

diagnóstico,	formulário	de	

acompanhamento	escolar	

Tabular	os	100%	dos	

dados	das	avaliações	

Bimestral	 Notebook	

Computador	

Mesas	

Cadeira	

Papel	

Impressora	

-	Coordenadora	

Pedagógica	

-	Professoras	

-	Monitoras	
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de	desenvolvimento	

infantil,	relatórios	

descritivos	individuais	de	

acompanhamento	

semestral	da	educação	

infantil	da	SEEDF	e	o	

Conselho	de	Classe.	

-	Participar	na	
implantação	dos	
projetos	
pedagógicos	dos	
professores	e	
monitores.	

-	Levantar,	em	100%,	as	

propostas	e	sugestões	para	

o	incremento	dos	projetos	

pedagógicos	junto	à	equipe	

de	professoras	e	monitoras	

-	Participação	no	

cumprimento	das	

atividades	desenvolvidas	

em	sala	de	aula.	

	

Execução	dos	projetos	

através	de	registros	

de	fotos	e	vídeos	

Mensal	 	

Notebook	

Celular	

Câmera	

fotográfica	

-	Coordenadora	

Pedagógica	

-	Professoras	

-	Monitoras	

-	Participar	de	
cursos	de	formação.	

-	Passar	100%	das	

orientações	conforme	

informações	da	SEDF	

-	Formação	continuada	 	

Elaboração	de	

relatório	sobre	o	

treinamento	

executado	

Bimestral	 Computador	

Impressora	

Mesa	

Cadeira	

-	Coordenadora	

Pedagógica	

-	Professoras	

-	Monitoras	

Supervisionar	e	
orientar	estagiários	
na	área	de	
pedagogia	

-	Acompanhar	100%a	

aplicação	e	práticas	das	

atividades	pedagógicas	junto	

ao	estagiário.	

-	Desenvolvimento,	

planejamento	e	avaliação	

de	atividades	e	ações	

pedagógicas	junto	às	

crianças,	funcionários	e	

famílias.	

	

Assinatura	da	

declaração	de	

estagiário	

Durante	o	semestre	/	

Sempre	que	

necessário	

Papel	

Caneta	

Computador	

Impressora	

-	Coordenadora	

Pedagógica	
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7.3 Estratégias de Valorização e Formação Continuada dos Profissionais 
de Educação 

Este trabalho necessita de boas condições de infraestrutura física, de 

aspectos relacionais, políticos e formas de incentivo que visam agregar valor às 

ações e atividades. a valorização do profissional da educação está no 

desenvolvimento e incentivo de Formações Continuadas junto a todos os 

atores escolares, de forma a contribuir com a melhoria dos serviços ofertados 

pela instituição. Mensalmente, é realizado um momento de estudo, a partir da 

apropriação do Currículo em Movimento, base do trabalho na educação infantil. 

Além do Currículo, outros temas pertinentes também são estudados, , 

buscando integrar a gestão e o currículo cotidiano escolar, além da abordagem 

de diversos aspectos dentro da prática pedagógica 

A Instituição CEPI Raposa do Cerrado desenvolve ações conjuntas 

com a Secretaria de Estado e Educação do DF para implementar Formações 

Continuadas e Treinamentos que trabalham temas diversificados para à 

educação. 

7.4 Metodologias de Ensino Adotadas 

A Educação Infantil possui várias metodologias de trabalho junto às 

crianças, de formar a assegurar o aprendizado das mesmas à medida que elas 

vão tornando o aprendizado significativo. Com isso, os educadores vão 

acompanhando e propondo, conforme o desenvolvimento da criança, novas 

formas de aprendizados que aos poucos vão também sendo incorporados aos 

seus novos saberes. 

“O brincar de faz-de-conta, por sua vez, possibilita que as crianças possam reconstruir 

elementos do mundo que as cerca como novos significados, tecendo novas relações e 

desvinculando-se dos significados imediatamente perceptíveis para atribuir-lhes novas 

significações, imprimir-lhes suas ideias e o conhecimentos que têm sobre si mesma, 

sobre as outras pessoas, sobre o mundo adulto, sobre lugares distantes e/ou conhecidos 

(BRASIL, 1998,p.170) 

Assim, a metodologia utilizada na Instituição pelos educadores é o 

método de Vygotsky que ensina as crianças por meio de brincadeiras, onde as 

mesmas aprendem e se desenvolver nas áreas cognitivas, afetiva, estética, 

ética e motora através de músicas, vídeos, danças, livros, brinquedos, arte, 

cultura, interpretação, teatro, dentre outras, ou seja, o processo de construção 
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do conhecimento da criança é incentivado por brincadeiras presentes no 

cotidiano da mesma, buscando por meio da diversão o desenvolvimento e 

compreensão das noções de aprendizado de cada educando. Com isso, os 

educadores vão acompanhando e propondo, conforme o desenvolvimento da 

criança, novas formas de aprendizados que aos poucos vão também sendo 

incorporados aos seus novos saberes. 

7.5 Alinhamentos com Diretrizes/Orientações Pedagógicas 

	

7.5.1 1º Ciclo da Educação Básica 
	

													   O ciclo de aprendizagens das crianças bem pequenas e das crianças 

pequenas, a instituição de Educação Infantil, ao adotar e incorporar tais 

princípios passa a encontrar alternativas de mudança no que diz respeito ao 

planejamento pedagógico, à avaliação, à didática e ao processo do 

pressuposto dos princípios orientadores do currículo como: unicidade teórico-

prática, interdisciplinaridade, contextualização e flexibilização. 

            Visto que a organização em ciclos apresenta uma ideia de progressão 

das aprendizagens e desenvolvimento das crianças por meio das ações 

pedagógicas entre as crianças da mesma idade e de idades diferentes e entre 

adultos. Com isso, a organização em ciclos da entidade segue estes 

parâmetros: 

• Bebês: 0 a 1ano e 6 meses 

• Crianças bem pequenas: 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses; 

• Crianças pequenas: 4 anos a 5 anos e 11 meses. 

A organização da aprendizagem em ciclos adotada pela instituição não 

é aplicada de forma rígida, permitindo assim com que a mesma seja trabalhada 

com fluidez, pois considera os aspectos da Psicologia Histórico-Cultural de 

cada educando, bem como sua interação e especificidade dentro do contexto 

ao qual o mesmo se insere a avaliação, à didática e ao processo de 

desenvolvimento destas aprendizagens.  
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7.6  Relação Escola-Comunidade 

 

A instituição sistematiza suas ações com a família por meio do Projeto 

de Ações de Apoio à Família, onde atende 150 famílias, cujas crianças  

encontram-se matriculadas na instituição, implementando ações que objetivam 

o fortalecimento dos vínculos familiares, afetivos, além de debater propostas 

que incrementar a atividade pedagógica junto às crianças para o 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem de forma mais 

significativa. 

Para que possa ter um contato maior com a comunidade e de acordo 

com o nosso calendário anual será desenvolvida ações de atendimento 

individual entre as famílias como: reuniões, debates, palestras, oficinas, ações 

sociais, festas comemorativas e folclóricas. De acordo com a nossa proposta 

pedagógica nossos encontro estão organizados da seguinte forma: 

Ø 1° reunião de pais 2020, com a finalidade de preparar as 

famílias para o ambiente escolar, sendo informados acerca 

do calendário do ano letivo escolar e a interação com a 

família na participação dos projetos, festividades e parcerias; 

Ø Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar/Dia Letivo 

Temático: 12/03, 08/05, 29/08 e 06/11 para implementação e 

construção da Proposta Pedagógica; 

Ø Encontro cultura em festa das regiões e festa da Consciência 

Negra; 

Ø Apreciação de culminância de projeto literário, cantata de 

natal entre outros projetos família; 

Ø Reunião para a entrega de relatórios informativos para as 

famílias. Com a intencionalidade de sanar os possíveis 

problemas apresentados; 

Ø As famílias sempre são convidadas quando apresentado 

alguma irregularidade de acordo a necessidade apresentada 

para que seja solucionado. 
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7.7. Plano de Ação do Gestor Escolar/Educacional 

O plano de ação do diretor (a) escolar está pautado em ações e 

projetos que orienta a promoção e o desenvolvimento, que é através de uma 

gestão democrática, com a participação de todos os segmentos da comunidade 

escolar, que as metas são alcançadas, cabendo ao diretor (a) orientar, propor, 

construir e por em prática, juntamente com a equipe pedagógico, funcionários e 

pais, diversas formas de reflexões, planos e ações político-pedagógicas, a fim 

de beneficiar todos os  envolvidos neste processo. 
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OBJETIVOS	 METAS	 AÇÕES	 AVALIAÇÃO	DAS	
AÇÕES	

RESPONSÁVEL	 CRONOGRAMA	

Articular,	liderar	e	
executar	políticas	
educacionais	da	

Secretaria	de	Estado	e	
Educação	do	DF,	na	

qualidade	de	mediador	
entre	essas	e	a	

Proposta	Pedagógica	
da	instituição	

educacional,	elaborada	
em	conjunto	com	a	
comunidade	escolar.	

-	Levantar	os	pontos	
positivos	e	negativos	da	

proposta	pedagógica	junto	
ao	corpo	docente	e	

coordenação	pedagógica.	
-	Aplicar	questionários	de	
avaliação	pedagógica	e	
institucional	junto	a	

comunidade	escolar	e	equipe	
de	funcionários	

-	Reunir	a	equipe	de	
funcionários	e	a	comunidade	
escolar	para	debaterem	e	

avaliarem	as	ações	
executadas.	

Pesquisa,	discussão	e	
encontros,	formação	da	
comissão	organizadora	na	

elaboração	do	PP.	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Diretora	Educacionall	 Anual	

Assegurar	que	as	

crianças,	sob	sua	

responsabilidade,	

sejam	o	principal	foco	

das	ações	e	das	

decisões	tomadas;	

	
	
	
	
	

-	Garantir	a	execução	dos	
projetos	da	Educação	Infantil	

concernentes	ao	
desenvolvimento	integral	da	

criança.	
-	Avaliar,	junto	à	

coordenação	pedagógica,	o	
desenvolvimento	dos	
projetos	no	ambiente	

escolar.	
	
	

Acompanhamento	das	
ações,	observando	o	seu	
fiel	desenvolvimento	das	

crianças.	
	

No	decorrer	do	
processo	do	

desenvolvimento	das	
ações.	

Diretora	Educacional	 Diariamente	
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Reconhecer	a	

importância	das	ações	

de	formação	

continuada	

	

-	Incentivar	e	assegurar	a	
participação	de	todos	os	
funcionários	da	Instituição	

nos	cursos	de	
aprimoramento	profissional	

por	meio	da	formação	
continuada.	

-	Organizar	o	espaço	e	
material	a	ser	trabalhado	no	

dia	da	formação.	

Incentivo	ao	
aprimoramento	dos	

profissionais	que	atuam	na	
instituição	por	meio	da	
garantia	de	espaços	e	
tempos	com	finalidade	

formativa;	
	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Diretora	Geral	 Bimestral		

Fazer	cumprir	

integralmente	o	

calendário	escolar	

oficial	da	SEDF;	

	

-	Assegurar	e	informar,	tanto	
à	equipe	quanto	a	

comunidade	escolar,	as	datas	
estabelecidas	pela	Secretaria	

da	Educação	através,	
calendário	exposto,	reuniões	

e	bilhetes	informativos.	

Supervisionar	o	
cumprimento	das	

atividades	previstas	nele	de	
acordo	com	a	SEDF	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Diretora	Educacional	 Diariamente	

Zelar	pelo	

cumprimento	do	

planejamento	didático	

pedagógico;	

	

-	Verificar,	juntamente	com	a	
coordenadora	pedagógica,	

nas	coordenações,	as	
atividades	propostas	nos	
projetos	da	Instituição	e	da	
SEDF,	garantindo	a	execução	
das	ações	presentes	no	PP	

no	âmbito	escolar.	

Orientação	e	supervisão	
quanto	ao	cumprimento	do	

planejamento	didático	
pedagógico	seguindo	o	
Currículo	em	Movimento	
da	Educação	Infantil	da	

SEDF	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Diretora	Educacional	 Diariamente	

Preencher	o	Diário	de	

Atividades	do	

vespertino,	registrando	

-	Solicitar	o	Diário	de	
Atividades	junto	aos	

monitores;	
-	Verificar	o	desenvolvimento	
das	atividades	propostas	no	

Registro	do	trabalho	
desenvolvido	pelo	monitor,	

verificar	e	anotar	o	
quantitativo	de	alunos.	

	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Diretora	Educacional	
	
	
	
	

Semanalmente		
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o	trabalho	educativo	

desenvolvido	pelos	

profissionais	não	

docentes	(na	ausência	

do	Coordenador	

Pedagógico);	

planejamento	mensal	junto	
aos		educandos	durante	o	

turno	vespertino.	

Coordenadora	
Pedagógica	

Acompanhar	

sistematicamente	o	

processo	de	

desenvolvimento	e	

aprendizagem	das	

crianças	da	instituição	

educacional;	

	

-	Analisar	os	diversos	
instrumentos	de	avaliação	
instituído	pela	instituição	

para	acompanhar	o	
desenvolvimento	do	
processo	de	ensino-

aprendizagem	das	crianças	
atendidas.	

Acompanhamento	através	
dos	documentos	
elaborados	pelas	

professoras	(Portifólio,	
diário	de	bordo,	formulário	

de	acompanhamento	
escolar	de	

desenvolvimento	infantil,	
instrumental	de	

diagnostico.	relatório	
prescritivo	e	individual	de	

acompanhamento	
semestral	de	educação	

infantil).	
Instrumental	de	conselho	

da	turma	
	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Diretora	Educacional,	
Coordenadora	
Pedagógica	e	docentes	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Periodicamente	

Participar	de	cursos,	

capacitação	oferecidos	

por	órgãos	parceiros	

-	Garantir	a	participação	dos	
funcionários	nas	reuniões	
organizadas	pela	SEDF	e	de	

outros	órgãos.	

Participação	em	reuniões	,	
no	âmbito	da	instituição	e	
da	SEDF,	e	demais	reuniões	

de	interesse	da	
comunidade	escolar;	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Diretora	Educacional	
	
Coordenadora	
Pedagógica	

Periodicamente	
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Realizar	encontros	
pais,	familiares	e/ou	

responsáveis	e	
profissionais	da	
instituição	de	

Educação	Infantil,	
visando	as	melhorias	

da	qualidade	na	
educação	das	crianças;	

	

-	Estabelecer	em	tempo	
hábito		o	dia	e	horário	das	

reuniões	junto	a	comunidade	
escolar.	

-	Organizar	as	orientações	e	
temas	a	serem	abordados	

durante	a	reunião.	
	

Através	de	reuniões,	
palestras,	atendimentos	

individuais	e	
confraternizações.	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Diretora	Geral	 Mensalmente	

Executar	o	objetivo	do	
Convênio	na	forma	

estabelecida	no	Plano	
de	Trabalho	e	demais	

normas	
disciplinadoras,	no	
âmbito	da	SEDF;	

-	Controlar	os		recurso	
repassado	pela	SEDF	a	fim	de	

garantir	o	pleno	
desenvolvimento	do	projeto	
conforme	Plano	de	Trabalho	

aprovado.	
	

Zelar	pelo	cumprimento	do	
objetivo		do	Convênio	em	

vigor.	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Diretora	Educacional	 Diariamente	

Prestar	contas	parciais	
e	final	dos	recursos	
recebidos	da	SEDF	

referente	ao	convênio	
firmado	a	SEEDF;		

-	Elaborar	a	prestação	de	
contas;	

-	Acompanhar	o	trabalho	
contábil	junto	ao	escritório	

de	contabilidade;	

Acompanhamento	da	
utilização	dos	recursos	
repassados	à	instituição	

educacional.	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Diretora	Educacional	 Quadrimestral	/	
anual	

Preencher	os	
documentos:	Relatório	

de	frequência	e	
Controle	Mensal	de	
Frequência	das	

crianças;	
	

-	Fazer	e	enviar	à	GRESAM	o	
Relatório	de	frequência	e	

controle	mensal	de	
frequência.	

Disponibilização,	mensal,	
ao	Executor	pedagógico		as	
informações	necessárias	ao	

preenchimento	do	
Relatório	de	Controle	

Mensal	de	Frequência	das	
crianças;	

	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Diretora	Educacional	 Mensalmente	
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7.6.1 Plano de Ação da Secretária Escolar 

OBJETIVOS	 METAS	 AÇÕES	 AVALIAÇÃO	DAS	
AÇÕES	

RESPONSÁVEL	 CRONOGRAMA	

Realizar	o	atendimento	 Atender	a	todas	as	
informações	solicitadas	à	

secretaria	de	forma	objetiva	
e	eficiente	

Atendimento	a	
comunidade	externa	e	

interna:	pais,	professores,	
gestores,	coordenadores,		
e	sociedade	em	geral.	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Secretária	Escolar	 Durante	o	ano	
letivo	

Conduzir	o	expediente	 Organizar	as	ações	
pertinentes	à	função	de	

secretariado	

Efetivação	dos	registros	
escolares	e	processamento	
e	atualização	de	dados	
sobre	a	matrícula,	fichas	
individuais,	censo	escolar,	

entre	outros.	
	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Secretária	Escolar	 Durante	o	ano	
letivo	

Organizar	o	arquivo	 Verificar	as	melhores	formas	
de	organização	e	
classificação	da	

documentação	escolar	

	Organização	e	guarda	do	
arquivo	;	a	escrituração	
escolar	dos	alunos;	a	vida	
funcional	dos	funcionários,	

informações	
administrativas	e	

financeiras.	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Secretária	Escolar	 Durante	o	ano	
letivo	

Preparar	o	ambiente	 Estar	capacitado	para	redigir	
diversas	formas	de	

documento	

Redação,	encaminhamento	
e	arquivamento	de	

memorandos,	ofícios,	
requerimentos,	cartas,	

atas,	circulares,	portarias,	
relatórios,	ordens	de	
serviço,	comunicações	

internas,	etc.	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Secretária	Escolar	 Durante	o	ano	
letivo	
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Prestar,	anualmente,	
informações	relativas	
ao	Censo	Escolar	e	as	
solicitadas	pela	SEDF;		

Contribuir	com	as	
solicitações	da	SEDF,	por	
meio	da	GRESAM,	a	fim	de	
tabular	dados	a	respeito	das	

crianças	assistidas	na	
instituição	

Preenchimento	do	
formulário	encaminhado	à	
entidade	pela	GRESAM	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Secretária	Escolar	
SEDF	

Anualmente	

Orientar	o	
preenchimento	do	
diário	de	classe	

Repassar	as	informações	da	
SEDF	à	equipe	pedagógica	da	

entidade	

Preenchimento	do	diário	
junto	à	equipe	pedagógica	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

-	Secretária	Escolar	
-	Coordenadora	
Pedagógica	
-	Professoras	
-	Monitoras	

Anualmente	
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7.7.2  Plano de Ação da Nutrição 

OBJETIVOS	 METAS	 AÇÕES	 AVALIAÇÃO	DAS	
AÇÕES	

RESPONSÁVEL	 CRONOGRAMA	

Efetuar,	com	
qualidade,	o	serviço	de	
nutrição	na	instituição;	

Planejar,	organizar,	dirigir,	
supervisionar	e	avaliar	os	
serviços	de	alimentação	e	

nutrição;	

Organização,	orientação	e	
supervisão	das	atividades	

de	alimentação;	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Nutricionista	 Diária	

Elaborar	 e	 assinar	
cardápios	 balanceados	
e	 variados,	 de	 acordo	
com	 as	 necessidades	
alimentares	 das	
crianças,	 incluindo	
alimentos	 de	 origem	
animal,	 vegetal	 e	
mineral;	

-	Verificar	as	necessidades	
alimentares	das	crianças	

	
-	Observar	a	aceitação	dos	
alimentos	pelas	crianças	

Elaboração	de	cardápio	 Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Nutricionista	 Semanal	

Conhecer	a	população-
alvo	e	suas	deficiências	

e	necessidades	
nutricionais,		

-	Aferição	do	peso	e	altura	de	
cada	criança	

-	Estudar	o	comportamento,	
peculiaridades,	hábitos	

alimentares	dos	educandos;	

Introdução	,	sempre	que	
necessários,	de	alimentos	
para	suporte	nutricional	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Nutricionista	 Diário	

Zelar	pela	qualidade	
dos	produtos,	

observadas	as	boas	
práticas	higiênicas	e	

sanitárias;	

Planejar,	orientar	e	
supervisionar	as	atividades	
da	seleção,	a	compra,	o	

armazenamento,	a	produção	
e	a	distribuição	dos	

alimentos.	
	

Organização	do	
almoxarifado	e	orientação	
a	manutenção	da	higiene	
dos	utensílios	e	do	pessoal	

da	cozinha	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Nutricionista	 Diário	

Identificar	crianças	
portadoras	de	

-	Observação	e	diálogo	com	a	
família	do	educando	com	

Acompanhamento	da	
alimentação	das	crianças	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

Nutricionista	 Diário	
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patologias	e	
deficiências	associadas	

à	nutrição,	para	o	
atendimento	

nutricional	adequado	

vistas	a	incrementar	as	
refeições	nutricionais	

conforme	sua	necessidade	

com	alergias	e/ou	
intolerância	a	alimentos	

ações	

Planejar	e	
supervisionar	a	
adequação	de	

instalações	físicas,	
equipamentos	e	

utensílios;	

-	Verificar	as	instalações	
físicas,	procurando	assegurar	

a	higiene	das	mesmas	
conforme	as	normas	de	
vigilância	sanitária;	

Avaliação	das	instalações	
físicas,	equipamentos	e	

utensílios	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Nutricionista	 Diário	

Elaborar	e	implantar	o	
Manual	de	Boas	
Práticas,	aos	

profissionais	que	
cuidam	da	

alimentação,	avaliando	
e	atualizando	os	
procedimentos	
operacionais	

padronizados	sempre	
que	necessário;	

-	Reunir	a	equipe	da	cozinha	
e	pedagógica,	passando	

informações	sobre	o	Manual	
de	Boas	Práticas;	

Elaboração	e	Implantação	
do	Manual	de	Boas	Práticas	

com	a	participação	da	
equipe	gestora	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Nutricionista	 Anual	

Planejar,	implantar,	
coordenar	e	

supervisionar	as	
atividades	de	pré-
preparo	e	preparo,	

distribuição	e	
transporte	de	refeições	

-	Acompanhar	todas	as	
etapas	e	atividades	no	que	

concerne	o	alimento	

Planejamento	e	
Supervisãodas	atividades	

da	cozinha	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações		

Nutricionista	 Diário	

Colaborar	e/ou	
participar	das	ações	

-	Avaliar	as	crianças	e	
funcionário	quanto	ao	

Tabulação	dos	dados	
referentes	a	peso	e	altura	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

Nutricionista	 semestral	
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relativas	ao	
diagnóstico,	avaliação	
e	monitoramento	
nutricional	das	

crianças	

desenvolvimento	e	
crescimento	(peso	e	altura)	

de	cada	criança	a	fim	de	
analisar	o	desenvolvimento	

e	saúde	da	mesma.	

ações	

Elaborar,	Coordenar	e	
Supervisionar	

atividades	festivas	
relacionadas	ao	

calendário	escolar	
institucional	

-	Reunir	com	a	equipe	
gestora	e	coordenação	

pedagógica	a	fim	de	verificar	
as	ações	a	serem	

desenvolvidas	seguindo	o	
calendário	escolar	

estabelecido	pela	SEDF.	

Acompanhamento	das	
atividades	do	calendário	da	

instituição	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Nutricionista	 Mensal	

Coordenar,	
supervisionar	e	

executar	programas	de	
educação	permanente	
em	alimentação	e	
nutrição	para	a	

comunidade	escolar	

-	Contribuir	com	a	equipe	
pedagógica	no	

desenvolvimento	de	projetos	
referentes	à	boa	alimentação	

e	nutrição.	

Elaboração	de	projetos	
educativos	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Nutricionista	 Mensal	

Avaliar	rendimento	e	
custo	das	

refeições/preparações	
culinárias	

-	Orientar	a	equipe	da	
cozinha	com	relação	ao	
rendimento	e	custos	das	
preparações	culinárias	

Acompanhamento	das	
preparações	culinárias	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Nutricionista	 Semanal	

Programar	as	
quantidades	de	
produtos	a	serem	

adquiridos,	a	partir	do	
cardápio	

-	Verificar	o	almoxarifado	e	
área	de	armazenamento	de	
hortifrutis	para	mensurar	a	
quantidade	de	alimentos	a	
serem	adquiridos	pela	

instituição		

-	Controle	de	estoque	
	

-	Realização	da	lista	de	
compras	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

atividades	

Nutricionista	 Semanal	

 



							GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL                             Instituto PAZ E VIDA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SAMAMBAIA	

	

50	
	

7.7.3 Plano de Ação dos Professores 

OBJETIVOS	 METAS	 AÇÕES	 AVALIAÇÃO	DAS	
AÇÕES	

RESPONSÁVEL	 CRONOGRAMA	

Planejar	
coletivamente.	

-	Participar	de	encontros	e	
reunião	junto	à	equipe	
gestora,	coordenação	
pedagógicas	e	nutrição	

Planejamento,	execução,	
acompanhamento	e	

avaliação	da	aprendizagem	
com	base	no	planejamento	
educativo	de	acordo	com	a	
faixa	etária	e	segmento	de	
cada	criança,	utilizando	o	
Currículo	em	Movimento.	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

-	Diretora	Educacional	
-	Coordenadora	
Pedagógica	

	

	
Semanal	

Manter	o	diário	de	
classe	devidamente	

preenchido.	

-	Preencher	o	diário	de	classe		 .Registrando	frequências	
diárias	e	anotações	

pertinentes.	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Professoras	 Diário	

Coordenar	
coletivamente	

-	Participar	das	coordenações	
pedagógicas	conforme	
determinação	da	equipe	
gestora	da	Instituição	

Organizando	e	
promovendo	situações	

significativas	que	
possibilite	o	

desenvolvimento	e	
aprendizagens	variadas	e	
elaboração	de	projetos.	

	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Professoras	 Semanal	Anual	

Elaborar	o	relatório.	 -	Registra	as	atividades	
desenvolvidas	durante	o	mês	

Relatando	as	atividades	
desenvolvidas		

Ao	 longo	 do	
desenvolvimento	 das	
ações	

Professoras	 Mensal	

Elaborar	o	diário	de	
bordo.	

-	Registro	dos	
acontecimentos	do	dia-a-dia	

na	sala	de	aula	

Relatando	 e	 registrando	
através	 da	 observação	 dos	
acontecimentos	 diários	
pertinentes;	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações		

Professoras	 Diário	
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Desenvolver	a	
imaginação,	
curiosidade	e	

criatividade	da	criança.	

-	Mediar	o	desenvolvimento	
das	atividades	pedagógicas	
junto	ao	educando	tanto	na	
sala	de	aula,	quanto	em	
atividades	extra-classe	

Desenvolvimento	e	
oportunidades	na	

apresentação	dos	campos	
de	experiência	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Professoras	 	
	

Diária	

Preencher	registro	da	
vida	escolar	da	criança.	

-	Acompanhar	o	
desenvolvimento	do	

educando	

Registrando	diário	de	
classe;	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Professoras	 Diário	

Avaliar	as	crianças	 -	Utilizar	os	recursos	de	
avaliação	propostas	pela	
Instituição	para	verificar	o	

desenvolvimento	do	
educando	e	o	processo	de	
ensino-aprendizagem	

Utilizando	instrumentais	de	
avaliação	como,	diário	de	
bordo,	relatório	prescritivo	

e	individual	de	
acompanhamento	

semestral	de	educação	
infantil	e	atividade	

enviadas	para	casa		Sacola	
Literária	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Professoras	 Diário,	
Semanal	

Bimestral	e	
Semestral	

Orientar	e	auxiliar	no	
que	se	refere	à	higiene	

pessoal.	

-	Colaborar	com	a	higiene	
bucal	e	corporal	do	

educando,	auxiliando	sempre	
que	necessário	

Ações	que	orientam	e	
levem	ao	conhecimento	

progressivo	do	seu	próprio	
corpo,	desenvolvendo	e	
valorizando	hábitos	de	
cuidados	com	a	própria	
saúde	e	bem	estar.	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Professoras	 	
	

Diário	

Contribuir	para	o	
aprimoramento	da	
qualidade	de	ensino.	

-	Participar	de	cursos	de	
formação	e	capacitação	

profissional	

Participação	da	Formação	
Continuada.	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Professoras	 Bimestral	

Promover	encontros	
com	temas	relevantes.	

-	Desenvolvimento	das	
atividades	conforme	os	
temas	determinados	pela	

SEDF	

Planejamento	e	execução	
de	ações	da	Semana	da	
Educação	para	a	Vida	e	

outros	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Professoras	 Maio	
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Conhecer	
manifestações	

culturais.	

-	Colaborar	na	promoção	de	
eventos	em	datas	

significativas	

Promoção	de	baile	da	
alegria,	Páscoa,	Dia	do	
Índio,	Mães,	Festa	das	
Regiões,	Semana	da	

Criança,	Natal	entre	outros.	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Professoras	 	
Anualmente	

Realizar	atividades	
lúdicas	e	pedagógicas	

que	favoreçam	a	
aprendizagem	infantil.	

-	Implementar	as	atividades	
conforme	planejamento	

semanal		

Planejamento	da	Semana	
da	Educação	Infantil,	

Dias	letivos	temáticos	e	
outros.	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

Professoras	 anualmente	

Participar	da	
elaboração	da	

implementação	do	
acompanhamento	da	

avaliação	e	da	
proposta	pedagógica.	

-	Colaborar	na	execução	das	
atividades	propostas	na	
Proposta	Pedagógica	da	

Instituição	
-	Levantar	sugestões	nos	

encontros	e	reuniões	junto	à	
equipe	gestora,	pedagógica	e	

comunidade	escolar.		

Participação,	discussão,	
elaboração,	execução	e	
avaliação	da	Proposta	

Pedagógica.	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

atividades	

Professoras	 	
Anualmente	
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7.7.4  Plano de Ação dos Monitoras 

OBJETIVOS	 METAS	 AÇÕES	 AVALIAÇÃO	DAS	
AÇÕES	

RESPONSÁVEL	 CRONOGRAMA	

-	Participar	de	cursos	

de	formação	

-	Estar	presente	nos	curso	de	
formação	continuada	e	

demais	cursos	promovido	
por	outros	órgãos	

Formação	continuada	 Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

-	Monitoras	 Bimestral	

Elaborar	o	relatório	 -	Pautar	as	atividades	
desenvolvidas	em	sala	e	seus	

respectivos	resultados	

Relatar	as	atividades	

desenvolvidas	em	sala	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

-	Monitoras	 Mensal	

Elaborar	o	diário	de	

bordo.	

-	Registrar	diariamente	os	
acontecimentos	relevantes	

do	dia-a-dia	

Elaboração	de	registros	de	

ocorrência	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

-	Monitoras	 Diário	

Acompanhar	e	

supervisionar	as	

crianças	

-	Orientar	as	crianças	acerca	
das	atividades	desenvolvidas	

extraclasse.	

Parque,	pátio,	atividades	

de	psicomotricidade	e	

eventuais	passeios.	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

-	Monitoras	 Anual	

Compreender	os	

princípios		

-	Ensinar	os	valores	éticos,	
estéticos	e	politicos	

Campo	e	experiência		 Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

-	Monitoras	 Semanal	

Acompanhar	e	zelar	a	

hora	do	descanso	

-	Supervisionar	a	hora	do	
descanso	dos	educandos	e	

contribuir	para	que	o	
ambiente	esteja	adequado	a	

esta	prática	

Proporcionar	um	ambiente	

calmo	com	músicas	

relaxantes	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

-	Monitoras	 Diário	

Ensaiar	apresentações	

para	as	datas	

comemorativas	

-	Praticar	as	coreografias	e	
músicas	a	serem	
apresentadas	

Criação	e	ensaio	de	danças	

e	teatro	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

-	Monitoras	 Mensal	
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Realizar	os	

procedimentos	

necessários	à	higiene	

das	crianças	

-	Acompanhar	e	orientar	a	
higienização	das	crianças	

Uso	de	sanitários,	

escovação,	banho,	troca	de	

fraldas,	colocação	de	peças	

de	vestuário	e	calçados.	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

-	Monitoras	 Diário	

-	Planejar	e	executar	

projetos	em	sala	de	

aula	da	Secretaria	de	

Educação	

-	Seguir	as	orientações	da	
equipe	gestoras	e	SEDF	para	

o	desenvolvimento	dos	
projetos	pedagógicas	em	sala	

de	aula	

Planejamento,	organização,	

execução	e	avaliação	dos	

projetos	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

-	Monitoras	 Ano	Letivo	
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7.7.5 Plano de Ação dos Serviços Gerais 

 

OBJETIVOS	 METAS	 AÇÕES	 AVALIAÇÃO	DAS	
AÇÕES	

RESPONSÁVEL	 CRONOGRAMA	

Realizar	trabalhos	
relativos	à	limpeza	e	

conservação	do	
patrimônio	e	

equipamentos	da	
entidade.	

-	Executar	as	tarefas	diárias	
de	limpeza	e	organização	do	

ambiente	

-	Limpeza	interna	de	todas	
as	instalações	

-	Limpeza	externa	
-	Limpeza	azulejo,	

refeitório,	vidros,	-	Limpeza	
geral	do	pátio	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	
ações	

-	Equipe	de	Serviços	
Gerais	

Diário	
	
	

-	Semanal	
	
	
	
	

Lavar	roupas	 -	Recolher	lençóis	e	toalhas	
para	lavagem	

-	Lavagem	de	roupas	
(toalhas,	toalhas	de	mesa	e	

lençóis)	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

-	Equipe	de	Serviços	
Gerais	

-	4	vezes	por	
semana	

	-	Recolher	e	separar	o	
lixo	orgânico,	inclusive	
recolhendo	entulhos.	

	
-	Limpar	lixeiras		

	
-	Executar	pequenos	

reparos	
	

-	Zelar	pela	área	
externa:	jardim,	horta.	

-	Recolher	lixos,	ensacando-
os	de	forma	adequada,	
incluso	o	da	cozinha;	

-	Deixar	a	lixeiras	sempre	
limpas;	

-	Realizar	pequenos	reparos	
quando	possível;	

-	Cuidar	da	área	externa	da	
Instituição.	

-	Recolhimento	do	lixo	
-	Lavagem	das	lixeiras	

-Realização	de	pequenos	
reparos	(troca	de	

lâmpadas,	verificação,	
vasos,	tomadas,	etc.)	

-	roçagem	da	área	verde.	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

-	Equipe	de	Serviços	
Gerais	

-	Diário	
-	mensal	

Realizar	trabalhos	
relativos	à	limpeza	e	

conservação	do	
patrimônio	.	

-	Zelar	pelo	ambiente	de	
trabalho	

-	Limpeza	interna	de	todas	
as	instalações	

-	Limpeza	externa	
-	Limpeza	azulejo	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

-	Equipe	de	Serviços	
Gerais	

Diário	
	
	

-	Semanal	
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7.7.6 Plano de Ação da Cozinha 

OBJETIVOS	 METAS	 AÇÕES	 AVALIAÇÃO	DAS	
AÇÕES	

RESPONSÁVEL	 CRONOGRAMA	

Seguir	orientações	do	
nutricionista	

-	Acatar	as	orientações	
determinadas	pela	

nutricionista	com	relação	ao	
armazenamento	e	preparo	
dos	alimentos	e	limpeza	e	
asseio	da	cozinha,	área	de	

hortifrútis	e	deposito	

Execução	das	orientações	
do	nutricionista	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

-	Nutricionista	
	

-	Equipes	de	serviços	
gerais	e	cozinha	

Diária	

Efetuar	o	controle	do	
material	existente	na	

cozinha	

-	Informar	à	nutricionista,	
com	antecedência,	acerca	
dos	utensílios	que	precisam	

ser	trocados.	

Controle	e	cuidado	do	
material	para	os	trabalhos	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

-	Equipe	da	cozinha	 Diário	

Preparar	e	servir	a	
alimentação	escolar,	

de	acordo	com	
orientações	do	
nutricionista,	

observando	as	normas	
de	higiene,	a	data	de	
validade	dos	gêneros	

alimentícios,	a	
segurança	e	técnicas.	

-	Seguir	e	executar	as	
orientações	da	nutricionista	

acerta	do	preparo	dos	
alimentos	

Preparação	das	refeições	
conforme	normas	e	

orientações	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

-	Equipe	da	cozinha	 Diário	

Observar	os	aspectos	
dos	alimentos	antes	e	

depois	de	sua	
preparação,	quanto	ao	
cheiro,	à	cor	e	ao	sabor	

-	Verificar	se	os	alimentos	
utilizados	no	preparo	das	
refeições	estão	bons	para	
consumo,	observando	

sempre	o	prazo	de	validade	
dos	mesmos	

Acompanhamento	das	
preparações	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

-	Equipe	da	cozinha	 Diário	
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Verificar	o	cardápio	do	
dia,	selecionar	com	
antecedência,	os	
ingredientes	

necessários	e	preparar	
a	alimentação,	

observando	padrões	
de	qualidade	

nutricional,	para	que	
esteja	pronta	no	

horário	estabelecido	e	
na	temperatura	

adequada.	

-	Preparar	com	antecedência	
os	alimentos	e	ingredientes	a	
serem	utilizados	no	preparo	

das	refeições	afim	de	
cumprir	o	prazo	determinado	

pela	nutricionista	

Planejamento	das	
atividades	relacionadas	à	
preparação	dos	alimentos	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

-	Nutricionista	
-	Equipe	da	cozinha	

Diário	

Zelar	pela	aparência	
pessoal,	apresentar-se	
sempre	limpo	(a),	com	

touca,	sapatos	
fechados,	unhas	limpas	
e	aparadas,	fazer	uso	
de	máscaras	durante	o	
manuseio	do	alimento	

dentre	outras,	de	
acordo	com	as	normas	
da	Vigilância	Sanitária	

-	Cuidar	do	asseio	pessoal	
-	Garantir	sempre	a	
segurança	pessoal	no	
ambiente	de	trabalho	

Utilização	do	equipamento	
de	proteção	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

-	Equipe	da	cozinha	 Diário	

Manter	a	ordem,	
higiene	e	segurança	do	
ambiente	de	trabalho,	
observando	as	normas	

e	instruções,	para	
prevenir	acidentes.	

-	Seguir	as	normas	
determinadas	pela	

nutricionista	

Organização	do	local	de	
trabalho	para	prevenção	de	

acidentes	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

-	Equipe	da	cozinha	 Diário	
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Executar	atividades	
festivas	relacionadas	
ao	calendário	escolar	
institucional	no	âmbito	

da	alimentação	

-	Colaborar	com	a	execução,	
preparo	e	servir	os	alimentos	

conforme	datas	
estabelecidas	pela	equipe	
gestora,	juntamente	com	a	
nutricionista	e	equipe	da	

cozinha	

Elaboração	dos	preparos	e	
disposição	de	utensílios	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

-	Equipe	Gestora	
-	Nutricionista	

-	Equipe	da	cozinha	

Mensal	

Ajudar	a	servir	a	
alimentação	escolar	de	
acordo	com	orientações	

do	nutricionista	

-	Colaborar	na	colocação	das	
refeições	aos	educandos	

Distribuição	das	refeições	 Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

-	Equipe	da	cozinha	
-	Professoras	
-	Monitoras	

Diário	

Receber	e/ou	recolher	
louça,	talheres	após	as	

refeições	

-	Coletar	os	pratos	e	talheres	
utilizados	

Recolhimento	de	Utensílios	 Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

-	Equipe	da	cozinha	 Diário	

Dispor	quanto	à	
limpeza	da	louça,	

talheres	e	utensílios	
empregados	no	

preparo	de	refeições,	
providenciando	sua	

lavagem	e	
esterialização,	para	

deixá-los	em	condições	
de	uso	imediato	

-	Lavar	os	pratos	e	talheres	
utilizados	após	as	refeições	

Conservação	e	limpeza	de	
utensílios	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

-	Equipe	da	cozinha	 Diário	

Executar	outras	
atividades	compatíveis	

com	sua	função,	
sempre	que	necessário	

-	Seguir	as	orientações	
determinadas	pela	

nutricionista	e	equipe	
gestora	

Participação	das	atividades	
correlacionadas	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

-	Equipe	da	cozinha	 Diária	

Participar	dos	
encontros	de	
capacitação	

-	Estar	presente	nos	cursos	
de	capacitação	profissional	
promovidos	pela	SEDF	ou	

Participação	de	
capacitações	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

-	Equipe	da	cozinha	 Sempre	que	
necessário	
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promovidos	pela	
instituição	ou	parceiros	

no	âmbito	da	
alimentação	

demais	órgãos	competentes	

Efetuar	a	limpeza	geral	
das	instalações	de	

cozinha	(paredes,	teto,	
lâmpadas,	armários,	
portas,	telas,	janelas,	
azulejos	e	tubulação	

de	esgoto)	

-	Manter	o	ambiente	de	
trabalho	sempre	limpo	e	

organizado	

Execução	da	limpeza	 Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

-	Equipe	da	cozinha	 Semanal	

Executar	a	limpeza	de	
geladeiras,	freezers.	

	

-	Verificar	e	efetuar	a	limpeza	
dos	eletrodomésticos	

utilizados	para	o	
armazenamento	dos	

alimentos	

Execução	da	limpeza	 Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

ações	

-	Nutricionista	
-	Equipe	da	cozinha	

Semanal	
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7.7.7 Plano de Ação do Porteiro e Agentes Patrimoniais 

OBJETIVOS	 METAS	 AÇÕES	 AVALIAÇÃO	DAS	
AÇÕES	

RESPONSÁVEL	 CRONOGRAMA	

Ser	assíduo	e	pontual,	
cumprindo	a	

respectiva	escala	de	
serviço;	

-	Cumprir	os	horários	
estabelecidos	pela	equipe	

gestora	

Cumprimento	dos	horários	
de	chegada	e	saída	do	

estabelecimento	de	ensino	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

atividades	

-	Porteiro	
-	Agente	patrimonial	

Diário	

Fiscalizar	a	entrada	e	
saída	de	pessoas,	

procurando	identificá-
las,	e	encaminhar	ao	
destino	solicitado.	

	

-	Perguntar	às	pessoas	
informações	a	fim	de	

comunicar	ao	departamento	
ou	profissional	responsável	

no	estabelecimento.	

Verificação,	identificação	e	
encaminhamento	de	

pessoas	ao	setor	solicitado.	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

atividades	

-	Porteiro	
-	Agente	patrimonial	

Diário	

Encarregar-se	da	
correspondência	em	
geral,	recebendo-as	e	
encaminhando-as	aos	

destinatários.	

-	Receber	e	encaminhar	as	
correspondências	ao	setor	
ou	profissional	responsável	

	
	
	

Entrega	de	
correspondências	e	
materiais	aos	seus	

respectivos	destinatários	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

atividades	

-	Porteiro	
-	Agente	patrimonial	

	
	
	
	

Diário	

Auxiliar	no	serviço	de	
segurança	interna	da	

Escola	

-	Estar	sempre	atento	à	
alguma	eventual	ameaça	que	

venha	a	prejudicar	a	
segurança	do	ambiente	de	

trabalho	

Garantia	de	ações	de	
cuidado	e	zelo	no	âmbito	

escolar	

Ao	longo	do	
desenvolvimento	das	

atividades	

-	Porteiro	
-	Agente	patrimonial	

	
Diário	
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8. Estratégias de Avaliação 
 

Será possível identificar qual campo de experiência do conhecimento 

da criança o mesmo tem mais facilidade em apropriar-se, bem como conhecer 

aquelas, que apresenta alguma necessidade educacional. Esse processo 

permite o acesso às potencialidades e dificuldades deles, e possibilita o 

direcionamento do planejamento de forma favorável ao ensino-aprendizagem e 

desenvolvimento individual. 

A LDB, no art. 31, Seção II: “a avaliação far-se-á mediante 

acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de 

promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental”. Como expressos no 

Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil, a avaliação das 

crianças tem como referência os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

e não deve assumir finalidades seletivas e classificatórias, tampouco uma 

prática para avanços de estudos. 

8.1 Avaliação da Aprendizagem 

 

A observação sistemática, crítica e criativa do comportamento de cada 

criança, de grupos de crianças, das brincadeiras e interações entre as crianças 

no cotidiano, e a utilização de múltiplos registros realizados por adultos e 

crianças (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.), feita ao longo do 

período em diversificados momentos, são condições necessárias para 

compreender como a criança se apropria de modos de agir, sentir e pensar 

culturalmente constituídos. Conhecer as preferências das crianças, a forma 

delas participarem nas atividades, seus parceiros prediletos para a realização 

de diferentes tipos de tarefas, suas narrativas, pode ajudar o professor a 

reorganizar as atividades de modo mais adequado ao alcance dos propósitos 

infantis e das aprendizagens coletivamente trabalhadas (BRASIL, 2013, p. 95). 

A avaliação na Educação Infantil tem a finalidade observar e 

acompanhar o processo de desenvolvimento da criança e para planejar 

situações, relações ou ações na instituição. As crianças devem participar da 

avaliação nas atividades pedagógicas propostas e em seu registro, inclusive 
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iniciando o processo de auto avaliação, ao compreender que estão implicadas 

na organização do trabalho pedagógico, no planejamento, na execução, na 

avaliação e retomada dos projetos e ações.  A avaliação é um componente 

fundamental em qualquer aspecto e contexto das nossas vidas e é de suma 

importância perceber que o processo avaliativo ultrapassa nossas ações 

cotidianas, no nosso fazer pedagógico, onde requer um olhar mais apurado 

que sinalize o que se está avaliando e o que se quer avaliar. 

 No CEPI – Raposa do Cerrado são utilizado os seguintes instrumentos 

de avaliação formativa: diário de bordo, Relatório Descritivo  Individual do 

Aluno - RDIA em  Acompanhamento bimestral, desenvolvimento em atividades 

do projeto grafismo e dentre outras atividades proposta de acordo com os 

segmentos da instituição.  

 

8.2  Conselho de Classe  

 

O Conselho de Classe é uma ferramenta de extrema importância, na 

CEPI  - Raposa do Cerrado e realizado no termino de cada  bimestre, com o 

objetivo de possíveis intervenções que favoreça a articulação das avaliações 

(aprendizagem, institucional e rede). Após o termino de cada Conselho de 

Classe e redigido uma ATA com todos os pontos relativos e todos os 

participantes envolvidos assinam. 

8.3 Matrizes Curricular 
 

Na a implantação da Matriz Curricular no ambiente escolar do Centro 

de Educação da Primeira Infância Raposa do Cerrado na Proposta Pedagógica 

da instituição, de forma que as atividades e práticas pedagógicas são 

planejadas e organizadas conforme as características locais e regionais. O 

planejamento e organização dos espaços escolares levam em conta os 

aspectos de tempos, ambientes e materiais, aos quais devem ser trabalhados 

de maneira integrada. 

Não será trabalhada de forma repetitiva a rotina diária devendo se 

adequar às necessidades das crianças e para que isso seja efetivado, é 
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preciso que haja o envolvimento junto  da equipe de coordenação pedagógica 

que atuará como mediadora entre as atividades de Base Nacional Comum e da 

Parte Flexível.  Devem ser trabalhados de maneira integrada para disponibilizar 

ao educando uma rotina que esteja ligada aos seus interesses e necessidades. 

8.4  Avaliação Institucional 

Incluir dados da pesquisa 

Devido a Instituição Raposa do Cerrado ter apenas 6 (seis) meses de 

funcionamento, ainda não foi realizado a avaliação institucional junto a gestores 

educacionais, equipe pedagógica e comunidade escolar. Tendo em vista que 

esse documento estará em constante movimento assim que concluído a 

pesquisa os gráficos serão inseridos de acordo com os dados coletados todos 

os atores escolares participativos, verificando o nível de comprometimento e 

atendimento dos princípios orientadores e objetivos. 

 

9. Organização Curricular 
 

9.1 Alinhamento com o Currículo da Etapa 

 

9.1.1 Educação Infantil 

 

A elaboração deste Currículo teve como suporte orientação da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal o Currículo em Movimento do 

Distrito Federal – Educação Infantil. A Proposta Pedagógica Curricular baseia-

se nos Princípios Epistemológicos do Currículo da Educação Básica da SEDF. 

Trabalhando a perspectiva dos Princípios da Educação Integral: Integralidade; 

Intersetorização; Transversalidade; Diálogo Escola e Comunidade; 

Territorialidade e Trabalho em Rede. 

9.1.2 Eixos Integradores da Educação Infantil 

  Com base no documento Currículo em Movimento do Distrito Federal 

– Educação Infantil a SEEDF adota como Eixos Integradores do Currículo 

estes elementos basilares do trabalho educativo com as crianças: Educar e 

Cuidar, Brincar e Interagir.  No qual esses eixos são trabalhados juntamente  

com os Eixos Integradores do Currículo em Movimento: Educação para a 
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Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e 

Educação para a Sustentabilidade. 

 

9.1.3 Campos de Experiências 

 

         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 constituição da 

autonomia, da autorregulação, do autocuidado, bem como dos sentimentos de 

reciprocidade e  sua identidade. 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. Tem como objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento 1º ciclo bebê (0 a 1 ano e 6 meses) 

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

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

               No campo de experiência Corpo, gestos e movimentos esta 

voltado ao desenvolvimento corporal da criança que, ao se expressar, interage 

com o mundo desde cedo por meio de gestos e movimentos corporais, A 

criança brinca e interage em diversas situações sociais e culturais e de acordo 

com o Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil que fala 

o trabalho corporal educativo na Educação Infantil deve levar em conta a 

centralidade do corpo da criança, voltando-o para o conhecimento e 

reconhecimento de suas potencialidades, limites, sensações e funções 

corporais. Dessa forma, o corpo, como veículo de expressão das diversas 

linguagens (a música, a dança, o teatro e as brincadeiras, dentre outras), 

comunica se com outros campos de experiência, de modo a promover 

possibilidades de desenvolvimento integral. Este campo de experiência está 

voltado para explorações de movimentos que os  envolvam ampliando-o à 

descoberta de variados modos como:  mímica, expressões faciais e gestuais; 

sonoridades; olhares; sentar com apoio; rastejar, engatinhar, escorregar e 

caminhar, apoiando-se ou livremente; correr; alongar; escalar; saltar; dar 

cambalhotas; equilibrar-se e rolar. Podendo o repertório ser incluído também as 
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atividades que surgirem das brincadeiras e interações propostas no trabalho 

educativo com outras linguagens e campos de experiência. 

 O campo de experiência Traços, sons, cores e formas propiciar o 

desenvolvimento da expressão criativa da criança ao levar em consideração 

seu percurso de aprendizagem, voltando o seu olhar para a escuta sensível da 

criança valorizando as diversas formas de expressão e linguagens, como as 

artes visuais, a música, a dança e o teatro. E de acordo com o Currículo em 

Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil para a expressão da criança 

ao traçar, ao desenhar, livremente ou em atividades intencionais de comando 

de grafismo, ao eleger suas paletas de cores, seus movimentos corporais, suas 

dramatizações, suas elaborações e percepções sonoro-musicais, bem como 

para o seu olhar diante da produção digital ofertada massivamente pelos meios 

de comunicação ou materiais audiovisuais aos quais está exposta., não 

limitando a criança e sim proporcionando espaços para o seu desenvolvimento 

como: materiais de diversas texturas, cores, sonoridades, tamanhos, formas e, 

assim, favoreça tanto a ação individual da criança, quanto a ampliação das 

possibilidades do trabalho coletivo. 

              No campo de experiência Escuta, fala, pensamento e imaginação este 

campo de experiência estabelece a linguagens oral, escrita, corporal, artística e 

interações com a natureza e a sociedade, embora dialogue com as demais 

linguagens. Será introduzido na vivencia escolar das crianças algumas  

práticas, de modo a possibilitar vivências em do falar e o ouvir, o pensar e o 

imaginar, apropriando-se, assim, das marcas da humanidade. De acordo com 

as DCNEI (2010a), cresce em importância a organização de atividades 

desafiantes, de contato com diferentes gêneros escritos, como a leitura diária 

de livros pelos adultos, a contação de histórias e o incentivo para que as 

crianças manuseiem livros, gibis e revistas, produzam textos mesmo sem saber 

ler e escrever convencionalmente, vivenciando, assim, processos imaginativos 

e criativos que colaborem para o desenvolvimento do pensamento. Nas 

diversas interações que ocorrem no âmbito da instituição que oferta Educação 

Infantil, as crianças vão aprimorando sua capacidade de expressão, 

argumentação, elaboração de perguntas e respostas, narração de fatos em 

sequência temporal e causal, resolução de situações-problema, entre outros 
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elementos. outras formas de expressão, aliadas ao desenho, devem ser 

contempladas no planejamento docente: a música, a brincadeira, a dança, o 

teatro, entre outras. 

   Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações este 

campo de experiência do Currículo propõe que as crianças experimentem o 

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

transformam a sociedade na qual estão inseridas. Será proporcionada pelas 

interações e brincadeiras, que as crianças vivenciem a matemática debatendo 

e 95 Currículos em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil 

discutindo ideias que permitam a compreensão e o desenvolver de conceitos 

matemáticos. Uma vez que a matemática está presente na vida de todos, é 

indispensável que, desde a mais tenra idade, as crianças participem de 

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

realiza mediante atividades que contemplem a matemática para além do uso 

dos números e possibilitem que se “recriem, em contextos significativos para as 

crianças, relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço 

temporais” (DCNEI, 2010a, p. 25-26). 

                 Além disso, o currículo contempla os eixos integradores: 

Ø Educação para a Diversidade 

Ø Cidadania e Educação em para os Direitos Humanos 

Ø Educação para a Sustentabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Plano de Ação para Implementação da Proposta Pedagógica 
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No desenvolvimento do nosso trabalho Institucional a Proposta 

Pedagógica visa estimular toda a comunidade para participar ativamente de 

todo o processo de construção da implementação pedagógica. Com isso todos 

os colaboradores da Instituição exerce sua função de especificidade com a  

unicidade dos eixos Integradores do currículo da Educação Infantil que são: o 

Cuidar e Educar e o Brincar e Interagir. 
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OBJETIVOS	 METAS	 AÇÕES	 INDICADORES	 RESPONSÁVEL	 PRAZOS	 RECURSOS	
NECESSÁRIOS	

Diagnosticar	a	
realidade	

socioeconômica	da	
demanda	assistida	e	

escolar	

-	Levantar	e	coletar	
informações	acerca	da	

realidade	socioeconômica	

de	100%	das	famílias	das	

crianças	matriculadas	na	

instituição	

-	Aplicação	de	
questionários	à	

comunidade	escolar,	

equipe	pedagógica,	

funcionários	da	entidade	

Produzir	

conhecimento	da	

realidade	social	de	

80%	das	famílias	

-	Diretora		

-	Coordenação	

Pedagógica	

-	Secretária	Escolar	

Fevereiro	

Dezembro	

	

Papel	

Caneta	

Impressora	

Tesoura	

	

Debater	as	
concepções	que	
fundamentam	as	

práticas	pedagógicas	e	
administrativas	da	

instituição	

-	Estudo	do	Currículo	em	

Movimento	e	Pressupostos	

Teóricos	entre	a	equipe	

gestora	e	pedagógica	

-	Reunião	com	a	equipe	

gestora	e	pedagógica	

Realização	de	10	

coordenações	

pedagógicas	

-	-	Diretora		

-	Coordenadora	

-	Professoras	

-	Monitoras	

Periodicamente	 Papel	

Caneta	

Mesa	

Cadeiras	

Sala	de	

Coordenação	

Apresentar	a	Proposta	
Pedagógica	à	

comunidade	escolar	

-	apresentar		a	estrutura	da	
Proposta	Pedagógica	a	toda	

a	comunidade	escolar	

-	Reunião	com	os	pais	 ATA	de	presença	para	

indicar	a	

porcentagem	de	

participantes	na	

construção		da	

Proposta	Pedagógica	

-	Diretora		

-	Coordenadora	

-	Secretária	Escolar	

-	Professoras	

-	Monitoras	

-	Comunidade	Escolar	

Março		

Abril	

	

	

microfone	

Notebook	

Mesa	de	som	

Cadeiras	

Lista	de	

presença	

Executar	as	ações	e	
atividades	na	

implementação	da	
Propostas	Pedagógica	

-	Utilizar	100%	os	diversos	
instrumentais	de	avaliação	

para	verificar	a	execução	

das	ações	propostas	na	

Proposta	Pedagógica	

-	Verificação	do	Diário	de	
Bordo,	Conselho	de	

Classe,	Relatório	

descritivo	e	individual	de	

acompanhamento	

semestral	da	educação	

infantil	

Avaliação	de	todas	as	

crianças	quanto	ao	

desenvolvimento	da	

aprendizagem	das	

mesmas	

-	Diretora		

-	Coordenadora	

-	Secretária	Escolar	

-	Professoras	

-	Monitoras	

-	Comunidade	Escolar	

Periodicamente	 Caderno	de	

bordo	

Diário	de	classe	

Canetas		



							GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL                             Instituto PAZ E VIDA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SAMAMBAIA	

	

69	

	

10.1 Gestão Pedagógica 

OBJETIVOS	 METAS	 AÇÕES	 INDICADORES	 RESPONSÁVEL	 PRAZOS	 RECURSOS	
NECESSÁRIOS	

Promover	ações	
favorável	à	

aprendizagem,	com	a	
melhoria	do	processo	

educativo.	

levantar	propostas	

pedagógicas	junto	aos	

colaboradores	da	

Instituição		

-	Formação	Continuada	

seguindo	o	calendário	da	

Secretaria	de	

Educação/2019.	

-	Reunião	e	palestras	

avaliando	as	ações	

pedagógicas.	

Avaliação	escrita	

aplicada	a	100%	dos	

funcionários	quanto	

a	qualidade	das	

relações	no	

ambiente	de	

trabalho	

-	Diretora		

-	Coordenadora	

-	Secretária	Escolar	

-todos	os	colaboradores	

da	Instituição	

bimestral	 DataShow	

Notebook	

Mesas	

Cadeiras	

Avaliação	

Escrita	

Assegurar	o	
cumprimento	das	

metas	educacionais	a	
serem	atingidas	

-	Acompanhar	o	

planejamento	mensal	e	

o	desenvolvimento	das	

ações.	

	

	

Reunião	com	a	equipe	

gestora,	coordenação.	

Levantamento	dos	

pontos	positivos	e	

negativos	com	

relação	às	análises	

do	planejamento	

semanal		

-	Diretora		

-	Coordenadora	

-	Secretária	Escolar	

-	Professoras	

-	Monitoras	

Mensalmente	 	

Papel	

Caneta	

Mesa	

Cadeiras	

Sala	de	

Coordenação	

Elaborar	os	conteúdos	
curriculares	

significativos,	realizando	

o	acompanhamento,	
avaliação	do	

desempenho	das	
crianças.	

Reunir	os	educadores	

(professores	e	

monitores)	juntamente	

com	a	coordenação	

pedagógica	

semanalmente.	

Coordenação	pedagógica	

dos	professores	e	

monitores	

Avaliação	escrita	dos	

conteúdos	

curriculares	e	do	

desempenho	de	

todos	os	atores	

escolares	neste	

processo	

-	Diretora		

-	Coordenadora	

-	Secretária	Escolar	

-	Professoras	

-	Monitoras	

Mensalmente	 Caneta	

papel	

Sala	de	

Coordenação	
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10.2 Gestão dos Resultados Educacionais 

OBJETIVOS	 METAS	 AÇÕES	 INDICADORES	 RESPONSÁVEL	 CRONOGRAM
A	

RECURSOS	
NECESSÁRIOS	

	Desenvolver	o	
processo	de	ensino	e	
aprendizagem	das	
crianças	atendidas,	
contribuindo	para	a	

construção	de	
crianças		

independentes	por	
meio	das	atividades	

propostas.		

-	Executar	a	avaliação	

institucional	junto	à	

comunidade	escolar	

através	da	aplicação	de	

questionários	de	avaliação	

de	desempenho	das	ações.	

Pesquisa,	reuniões,	

encontros,	debates	e	

discussão	com	o	

envolvimento	de	todos	

os	atores	escolares	

Avaliação	dos	dos	

levantamentos	dos	

pontos	positivos	e	

negativos,	e	

questionários	de	

avaliação	

institucional		

-	Equipe	Gestora	

-	Equipe	Pedagógica	

-	todos	os	

colaboradores	

Semestral	 	

Questionários	

Notebook	

Avaliação		

Carteiras	

escolares	

	

participação	da	
equipe	gestora,	

pedagógica	e	demais	
funcionários	nos	

cursos	de	formação	
continuada	e	demais	
cursos	desenvolvidos	

pelas	parcerias	.	

-	Incentivar	e	assegurar	a	

participação	de	todos	os	

funcionários	nos	cursos	de	

formação	continuada.	

-	Organizar	o	espaço	e	

material	a	ser	trabalhado	

na	formação,	quando	a	

mesma	for	desenvolvida	na	

entidade.	

	

-	Incentivo	ao	

aprimoramento	

profissional	dos	

funcionários	da	

instituição	

-	Fornecer	espaço	e	

materiais	para	as	

formações	continuadas	

feitas	na	instituição	e	

fora.	

Presença	de	

participantes	nas	

formações	

continuadas	

promovidas	pela		

-	Equipe	Gestora	

-	Equipe	Pedagógica	

-	Demais	

funcionários	

Periodicament

e	

	

	

DataShow	

Notebook	

Papel	

Caneta	

Avaliação	

Escrita	

Carteiras	

escolares	

Reunir	a	comunidade	
e	debater	e	levantar	
informações	para	a	

melhoria	da	
qualidade	de	ensino	

das	crianças	

-	Definir	e	informar	

previamente	o	dia	e	

horário	das	reuniões	junto	

aos	pais/familiares	por	

meio	de	bilhetes	na	

agenda	dos	educandos.	

-	Organizar	as	informações	

Reuniões,	palestras,	

atendimentos	

individuais,	visitas	e	

confraternizações	

Lista	de	presença	

para	verificar	o	

número	de	

participantes	da	

comunidade	escolar	

	

	

-	Equipe	Gestora	

-	Equipe	Pedagógica	

-	Demais	

Funcionários	

Periodicament

e	

	

DataShow	

Notebook	

Carteiras	

escolares	

Lista	de	

presença	
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10.3 Gestão de Participativa 

 

 

 

OBJETIVOS	 METAS	 AÇÕES	 INDICADORES	 RESPONSÁVEL	 PRAZOS	 RECURSOS	
NECESSÁRIO

S	

Participar	na	
construção	da	

Proposta	
Pedagógica	de		

-	Avaliar	as	práticas	

propostas	e	as	executadas	

no	proposta	pedagógica.	

	

-	Avaliação	Institucional	junto	

à	equipe	gestora,	pedagógica	

e	comunidade	escolar	

lista	de	presença,	

fotos,	vídeos,	relatos	

(escuta	sensível)	e	

avaliação	das	ações	

desenvolvidas	

-	Diretora	

-	Equipe	Pedagógica	

-	Funcionários	

-	Comunidade	

Escolar	

Bimestral		 	

Notebook	

Mesas	

Cadeiras	

Caneta	

Lista	de	

presença	

	

Avaliar	os	
resultados	do	

desenvolvimento	
pedagógico	

-obter		os	dados	das	

avaliações	realizadas	junto	

a	comunidade	escolar	e	

equipe	pedagógica.	

-	analise	dos	dados	de	

avaliação	administrativa	

pedagógica	por	meio	dos	

questionários.	

Análise		dos	dados	

coletados	da	avaliação	

pedagógica	através	dos	

questionários	

-	Diretora		

-	Coordenação	

Pedagógica	

-	Educadores	

-	Funcionários	

-	Comunidade	

Escolar	

Semestral	

	

Papel	

Impressora	

Computador	

Notebook	

Carteiras	

escolares	

Lista	de	

presença	
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10.4 Gestão de Pessoas 

 

OBJETIVOS	 METAS	 AÇÕES	 INDICADORES	 RESPONSÁVEL	 PRAZOS	 RECURSOS	
NECESSÁRIOS	

Promover	
oportunidade	para	o	
desenvolvimento	

humano	e	profissional	

-	Incentivar	a	capacitação	

profissional	em	cada	

segmento.	

-	Debates,	leituras,	

pesquisas,	educação	

continuada	e	

treinamentos.	

-	Relatos	e	feedback	

da	equipe	de	

funcionários	quanto	a	

melhoria	do	

conhecimento	e	

avaliação	das	práticas	

profissionais	na	

instituição	

-	Equipe	Gestora	

	

Periodicamente	 	

	

Vídeos	

Livros	

Textos	

	

Valorizar	o	
profissional	escolar	

-	Incentivar	a	participação	

dos	funcionários	nos	cursos	

promovidos	pelas	

instituições	parceiras.	

-	Participação	de	toda	a	

equipe	na	formação	

continuada	promovida	

pela	SEDF	junto	à	

entidade.	

-	Participação	em	

encontros	e	cursos	

promovidos	pelo	SESC	

Mesa	Brasil,	CEASA	e	

demais	órgãos	

	

-	Relatório	de	todos	

os	funcionários	sobre	

os	conteúdos	

trabalhados	durante	

os	encontros	de	

formação	continuada	

e	treinamentos	

-	Equipe	Gestora	 Periodicamente	 	

	

	

Papel	

Caneta	

Computador	

Impressora	

Incentivar	o	trabalho	
em	equipe	

	

	

	

	

-	Estimular	a	participação	de	

toda	equipe	no	

desenvolvimento	das	ações	

educativas.	

-	Encontros,	palestras,	

reuniões,	debates,	

preparação	de	eventos	e	

envolvimento	coletivo	nas	

ações	educativas	

promovidas	pela	entidade.		

Avaliação	e	relatos	de	

100%	da	equipe	

pedagógica	e	

funcionários	quanto	

ao	nível	de	satisfação	

do	trabalho	em	

equipe	

-	Equipe	Gestora	

-	Equipe	Pedagógica	

-	Funcionários	

Periodicamente	 	

Papel		

Caneta	

Mesas	

Notebook	

Datashow	
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10.5 Gestão Financeira  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS	 METAS	 AÇÕES	 INDICADORES	 RESPONSÁVEL	 PRAZOS	 RECURSOS	
NECESSÁRIOS	

Definir	
prioridades	

-	Discutir	e	levantar	as	

necessidades	

relevantes	para	o	

funcionamento	e	

manutenção	das	

atividades	da	

instituição.	

-	Reunião	da	equipe	

gestora,	

administrativa	e	

funcionários	para	

decidir	prioridades	a	

serem	executadas.	

Registro	de	

100%	das	

prioridades	

levantadas	por	

meio	de	

pesquisas	e	

análises	junto	

aos	atores	

escolares	

-	Diretora	Geral	

-	Diretora	

Educacional	

-	Auxiliar	

Administrativo	

Periodicam

ente	

	

Documentos	

Relatórios	

Pesquisa	de	

mercado	

Realizar	os	
cálculos	corretos	

dos	gastos	

-	Atingir	em	100%	o	

controle	da	entrada	e	

saída	de	recursos	

financeiros	com	

transparência.	

	

-	Registro	das	

receitas	e	gastos	

pelo	serviço	contábil	

da	entidade	

Melhoria	do	

controle	dos	

recursos	

financeiros	para	

o	

desenvolviment

o	de	100%	das	

atividades	

propostas	

-	Equipe	Gestora	

-	Administrativo	

-	Escritório	

Contabilidade	

Periodicam

ente	

	

Computador	

Impressora	

Calculadora	

Papel	

	

Prestar	contas	de	
forma	

transparente	aos	
órgãos	

competentes	

-	Entregar,	nos	prazos	

determinados,	as	

prestações	de	contas	

a	serem	avaliadas	

pelos	órgãos	

competentes.	

-	Elaboração	da	

prestação	de	contas.	

Registro	dos	

ofícios	de	

entrega	das	

prestações	de	

contas	e	

documentos		

-	Equipe	Gestora	

e	administrativa	

Periodicam

ente	

	

Computador	

Impressora	

Calculadora	

Papel	
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10.5 Gestão Administrativa  

OBJETIVOS	 METAS	 AÇÕES	 INDICADORES	 RESPONSÁVEL	 PRAZOS	 RECURSOS	
NECESSÁRIOS	

Fundamentar	todo	
o	processo	de	

gestão	
administrativa	

tendo	como	base	a	
Proposta	
Pedagógica	

-	Estudar	e	implementar,	

em	100%,	a	Proposta	

Pedagógica	conforme	as	

orientações	pedagógicas	

da	SEEDF,	do	Currículo	

em	Movimento	e	

Pressupostos	Teóricos	e	

princípios.	

-	Reunião	com	a	equipe	

de	gestores,	

administrativa,	

coordenação	

pedagógica,	nutrição,	

orientação	educacional	

e	funcionários.	

Avaliação	positiva	

da	Proposta	

Pedagógica	da	

instituição	junto	

aos	órgãos	

competentes	

(SEEDF)	e	avaliação	

da	qualidade	do	

ensino	pela	

comunidade	

escolar	

-	Diretora	Geral	

-	Diretora	Educacional	

-	AuxiliarAdministrativo	

-	Coordenadora	

Pedagógica	

-	Orientadora	

Educacional	

-	Funcionários	

Periodicam

ente	

	

Computador	

Impressora	

Papel	

Caneta	

Documentos	

	

Conhecer	a	
realidade	escolar	

-	Avaliar	e	diagnosticar	

100%	dos	dados	

levantados	por	meio	dos	

questionários	aplicados	à	

comunidade	escolar,	

equipe	pedagógica	e	

funcionários.	

-	Tabulação	dos	dados	

sobre	a	realidade	da	

comunidade	escolar,	

equipe	pedagógica	e	

funcionários.	

Análise	de	100%	

dos	dados	

coletados	e	

tabulados	para	

elaboração	da	

Proposta	

Pedagógica	

-	Diretora	Geral	

-	Diretora	Educacional	

-	Coordenação	

Pedagógica	

-	Orientadora	

Educacional	

-	Comunidade	Escolar	

Dezembro	

Fevereiro	

Março	

	

Computador	

Impressora	

Papel	

Caneta	

Documentos	

	

Definir	propósitos	e	
meios	necessários	
para	a	realização	de	
todas	as	atividades	

propostas	na	
Proposta	
Pedagógica	

-	Debater	junto	à	equipe	

pedagógica	e	

funcionários	as	ações	a	

serem	executadas	com	

base	na	Proposta	

Pedagógica,	em	100%.	

-	Reunião	com	a	equipe	

pedagógica	e	

funcionários	

-	Definição	de	

estratégias	para	a	

realização	das	

atividades	

Avaliação	da	

melhoria	das	ações	

desenvolvidas	

junto	aos	atores	

escolares	por	meio	

de	relatos,	

depoimentos,	

questionários	e	

entrevistas.	

-	Diretora	Geral	

-	Diretora	Educacional	

-	Coordenação	

Pedagógica	

-	Orientadora	

Educacional	

Periodicam

ente	

Papel	

Caneta	

Notebook	

Datashow	

Computador		

Impressora	

Documentos	
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11 Acompanhamento e Avaliação da Proposta Pedagógica 
 

A avaliação da proposta pedagógica é utilizada como um elemento meio que 

norteia todos os procedimentos da Instituição na qual direciona o processo de 

ensino-aprendizagem de maneira significativa. 

Diariamente e realizado avaliação com as crianças onde são registradas as 

dificuldades e as propostas em busca da mudança de estratégias para o melhor 

desenvolvimento integral do educando. 

11.1 Avaliação Coletiva 

 É dada por meios de encontros da comunidade na Instituição em reuniões, 

festas, culminâncias de projetos entre outros. É relatado também por meios de 

questionários do desenvolvimento de todas as atividades desenvolvidas no ambiente 

educacional.  
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Justificativa: 

Um projeto de autoconhecimento se faz necessário em todas as etapas do 

desenvolvimento. É na Educação Infantil que a criança inicia o processo de 

percepção de seu corpo, compreendendo seu nome e aonde ela se encaixa dentro 

da família e escola. 

 

Objetivo Geral: Possibilitar à criança momentos individuais e coletivos para o 

conhecimento de si mesmo e do outro propiciando a valorização de sua identidade e 

reconhecimento da importância do outro em sociedade tendo em vista o 

desenvolvimento de sua autonomia de forma plena.  

 

Objetivos específicos: 

 

• Explorar alfabeto móvel para a construção de seu nome e de seus colegas; 

• Fazer correspondência termo a termo entre letras do nome e letras móveis; 

• Promover conversa sobre características diferentes de cada ser humano 

observando os diversos padrões e discutindo a necessidade de aceitação do 

diferente; 

• Observar características próprias evidenciando-as ao grupo através de 

desenho ou pintura de características em imagens; 

• Observar dados de seu RG ou Certidão de Nascimento e preencher dados 

como: nome, idade, etc... 

• Fazer pesquisas para descobrir dados e curiosidades de familiares ; 

• Observar os diversos modos de organização familiares e retratar a 

organização de sua própria; 

• Analisar aspectos particulares de sua casa, escola ou bairro; 

• Apontar e registrar seus cantinhos especiais no espaço escolar; 

• Evidenciar suas preferências em roda de conversa sobre programas, animais, 

brinquedo, brincadeira, etc... 

• Promover momentos de sondagem para descoberta de conhecimentos 

prévios dos alunos; 
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• Envolver a família no processo de execução do projeto propondo atividades 

auxiliadas 

• Realizar registro final das impressões do projeto; 

 

Desenvolvimentos:  

 

1. Montagem de Cartazes murais e/ou painéis 

2. Pesquisas de campo 

3. Rodas de Conversa sobre temas diversos do universo de identidade 

4. Trabalhe através de atividades diversificadas: Escrita espontânea, roda de 

leituras, músicas, filmes, brincadeiras dirigidas; 

5. Passeio de campo pela escola e bairro 

6. Apresentações de músicas preferidas 

7. Manuseio de livros, revistas, jornais, etc... 

8. Leitura e registro de história preferida 

9. Pinturas e/ou registro das atividades em forma de desenho. 

10. Colagem de fotografias ou construção de auto-retrato 

11. Análise de documentos 

12. Quais são suas origens? De onde você veio? Utilize de meios didáticos que 

permitem expressão artística ou criativa e brincadeiras dirigidas para que aprendam 

sobre origem (história), família, os pais. A confecção de uma árvore genealógica 

serve perfeitamente para este fim; 

13. Exploração de alfabeto móvel para construção dos seus nomes e de seus 

colegas 

14. Para berçário e maternal: a professora completa e faça a marca digital da 

criança. Trabalhe com as crianças o reconhecimento de suas fotos, espalhe as 

certidões e peça para a criança pegar a sua. 

15. Para Pré-escola: deixe a criança escrever seu nome, mesmo que errado. 

Assim se trabalha o começo do letramento. Pode-se escolher se deseja por a foto da 

criança ou deixá-la fazer um autorretrato incentivando  a construção facial e 

motricidade. 

16. Use as certidões para fazer a chamadinha durante a realização do projeto. 
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Cronograma: 

 

O projeto acontecerá nas 2 primeiras semanas do ano letivo tendo sua culminância 

na última sexta feira. 

 

Avaliação: 

A avaliação se dará em todo processo através de observação e registro das falas 

das crianças e montagem de relatório final com as impressões mais relevantes. 

Considerações finais sobre o projeto identidade e autonomia Tendo como 

justificativos aspectos próprios de determinado ambiente são necessários que o 

professor o tome apenas como norteador analisando seu próprio contexto e 

justificando do modo adequado à escola em que trabalha. 
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Introdução: 

È de estrema importância o brincar na educação infantil. Encontramos inserida na 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), sendo um dos seis direito de 

aprendizagem e desenvolvimento da criança. 1. Conviver 2. Brincar, 3. Participar, 5. 

Expressar e 6. Conhecer-se.  

A partir desses direitos estabelecidos pela BNCC, na educação infantil nos 

trabalhamos por meio dos campos de experiência fundamentais para que a criança 

possa aprender e se desenvolver.  

O eu, o outro e o nós; 

Corpo, gesto e movimentos; 

Traços, sons, cores e formas; 

Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

Exploramos por meio da interdisciplinaridade  estes campos ao mesmo tempo, 

transmitindo o que é de extrema importância para a autonomia e socialização das 

crianças nesta fase da educação infantil. E nos educadores sabemos o quanto é 

importante o envolver da musicalidade destes campos de experiência, bem como o 

uso de outros meios artísticos, podendo incentivar a participação, a cooperação, 

socialização, e assim destruir as barreiras que atrasam o desenvolvimento curricular 

do ensino. A linguagem musical no processo de ensino apresenta-se como 

instrumental metodológico e pedagógico de significativa importância, pois além das 

vantagens já colocadas, traz a sua natureza e caráter, a interdisciplinaridade com a 

qual se dinamiza todo o processo de ensino-aprendizagem. Quando a criança ouve 

uma música, ela aprende uma canção, brinca de roda, participa de brincadeiras 

rítmicas ou de jogos de mãos recebe estímulos que a despertam para o gosto 

musical, o despertar que floresce o gosto pelo som, ritmo, movimento, introduzindo 

em seu processo de formação um elemento fundamental do próprio ser humano., 

favorecendo o desenvolvimento do seu gosto estético e aumentando e melhorando 

sua visão de mundo. 
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Pensando neste aprendizado envolvendo a musicalização a Secretaria de Educação 

junto com a Regional de Educação desenvolveram desde 2013, em todas as 

unidades escolares e instituições educacionais parceiras que ofertam a educação 

infantil no Distrito Federal o projeto PLENARINHA da Educação Infantil.  

Este que todo ano por meio de votação democrática lhe é selecionado um tema para 

se explorar durante o ano. Este ano escolhemos o tema musicalização: de cá, pra lá, 

em todo lugar. Para explorarmos esse mundo musical e envolvente junto com 

nossas crianças. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

A contribuição da música favorecendo o desenvolvimento para a 

cognitivo/linguístico, psicomotor e sócio afetivo do indivíduo. Para Piaget, a criança 

em fase escolar encontra-se num período de desenvolvimento do pensamento 

concreto, aprendizagens rápidas na maioria dos casos, parecem ser realizadas com 

entusiasmo, perseverança e curiosidade, encarando o pensamento e a 

aprendizagem como um desafio intelectual. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Abordagem da importância da música na aprendizagem e desenvolvimento 

da criança na educação infantil. 

• Registra por meio de fotografias, filmagens o desenvolvimento cognitivo da 

criança. 

• Explorar os vários tipos musicais que influenciam na educação infantil. 

• Apresentar projetos musicais que envolvam vários recursos e diferentes 

maneiras para levar a musica ate a educação infantil. 

Desenvolvimento:  

Projetos e programas educacionais que buscam integrar comunidade como agente e 

apreciadora da arte ali produzida ganham uma dimensão que ultrapassa os muros 

da escola. A estrutura escolar e seus professores e crianças são os distribuidores de 

práticas e ideias. A escola é o marco da educação, nesse contexto quanto mais o 

intercâmbio com a comunidade acontecer, mais as famílias das crianças estarão 

envolvidas na educação dos filhos, mais próximas as pessoas estarão. A professora 

ou professor da Educação Infantil precisa ponderar que não existem culturas 
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superiores ou inferiores, e consequentemente, não existem músicas boas ou ruins. 

Existem músicas, em diferentes gêneros, fruto de um desenvolvimento histórico e 

cultural e a ampliação das experiências sonoro-musicais, tanto das crianças quanto 

da professora ou do professor, é uma possibilidade na constituição de uma 

pedagogia no âmbito da Educação Musical. Samba, Forró, Choro, Bossa Nova, 

Frevo, Rock, Maxixe, Lundu, música Caipira, Sertanejo, Funk, Hip-hop, Rap, Catira, 

música Indígena e Africana, música Erudita, Jazz, Baião, Maracatu, Boi Bumbá, 

Marchinha e tantos outros ritmos e gêneros musicais são fontes de conhecimento 

sobre nossa história. São parte de nossas raízes culturais e cada um revela formas 

distintas de como a música é constituída nos diferentes contextos, tempos e espaços 

de nossa cultura. 

• Organização dos espaços, tempos e materiais. 

• Pensar em espaços abertos e fechados para ampliar a possibilidade de 

exploração pelas crianças da acústica, atentando-se para as sonoridades que 

podem ser exploradas; 

• Possibilitar experiências sonoro-musicais no contato com a natureza;  

• Disponibilizar espaço e tempo suficiente para as crianças realizarem 

pesquisas sonoras no próprio corpo, explorando as possibilidades;  

• Ampliar a exploração de diferentes objetos, não se restringindo apenas ao 

uso de instrumentos musicais convencionais, afinal qualquer objeto pode e deve ser 

explorado sonoramente pelas crianças, proporcionando a vivência musical; 

• As explorações e experimentações devem ser cuidadosamente 

acompanhadas pela professora ou professor, procurando convidar os bebês, as 

crianças bem pequenas, crianças pequenas e demais crianças, a perceberem os 

sons produzidos, expressá-los, explorando novas possibilidades sonoras e 

organizando os sons musicalmente – imaginando e criando novos ritmos e melodias;  

• Repensar os famosos “cantinhos” já existentes para que se tornem capazes 

de ampliar as possibilidades de desenvolvimento musical das crianças. 

• Traços, sons, cores e formas. 

• Gravar vídeo aulas. Por com da pandemia do COVID-19 as aulas foram 

suspensa e estamos em casa. 

• Roda de conversa: Importante deixar as crianças desenvolver sua oralidade 

por meio da fala e é importante deixá-las cantar as músicas que costumam ouvir. 
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• Exibição de animações educativas com conteúdos sobre instrumentos 

musicais, com, por exemplo: DVD, som, violão, etc. 

• Brincadeiras que envolvam música (corre cutia, cantigas de rodas, etc). 

• Histórias e teatros com teor musical (Os três porquinhos, Chapeuzinho 

Vermelho, etc). 

• Atividades que envolva música, tinta guache, recortes e colagem com EVA, 

papel picado e cola colorida, etc. 

• Fazer instrumentos musicais com materiais recicláveis. 

• Uso de música na rotina escolar (Lavar as mãos, na hora do lanche, nas 

brincadeiras, no almoço e na hora da escovação).  

• Confecção de instrumentos musicais (tambor, pandeiro, chocalho, violão) com 

materiais recicláveis; 

• Manuseio de diversos materiais em que os alunos possam explorar o som 

(latas, panelas, colheres, baldes); 

• Apreciar gêneros musicais do gosto das crianças e apresentar outros; 

• Cantar músicas conhecidas substituindo a letra pelos gestos musicais (estalar 

de dedos, batidas de pé no chão, palmas) 

• Resgatar brincadeiras e músicas antigas. 

• Criar histórias com as crianças; 

• Atividades de registro das músicas; 

• Corpo (voz primeiro canto, estalos, passos, palmas onomatopeias, dentre 

outros).  

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

reutilizáveis para acompanhamento de músicas cantadas e ou ouvidos.  

• Trabalhar com caixa musical. 

• Confeccionar instrumentos como chocalhos e garrafa pet.  

• Tambor com lata de Mucilon.  

• Cantigas antigas.  

• Atividade que estimula a memória auditiva, visual; 

• Perceber diferentes tipos de sons. 

• Atividades para explorar e imitar sons do próprio corpo, usando os pés, as 

mãos, estalando os dedos, palmas, separadamente em conjunto. 
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• Atividade que proporcionem diversão com a música. 

• Desenvolver atividade que reproduzindo pequenas melodias, reproduzir 

ritmos, força, resistência, velocidade, flexibilidade, equilíbrio. 

 

Culminância: 

O projeto possuem 3 etapas, uma exposição por meio de apresentação na 

instituição junto com a comunidade, a segunda é a exposição na região organizada 

pela Regional e todas as instituição envolvidas e por ultimo a distrital que envolve 

todas as RAs que participaram do projeto. 

 

Avaliação: 

A avaliação se dará em todo processo através de observação e registro das falas 

das crianças e montagem de relatório final com as impressões mais relevantes. 

Considerações finais sobre o projeto identidade e autonomia Tendo como 

justificativos aspectos próprios de determinado ambiente são necessários que o 

professor o tome apenas como norteador analisando seu próprio contexto e 

justificando do modo adequado à escola em que trabalha. 
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Justificativa: 

A escola deve ser um ambiente desde cedo para a construção da Cidadania, 

ambiente de ação e reflexão, que visa construir uma cultura de Paz. A hora cívica 

será, então, uma das oportunidades para a comunidade escolar promover tais 

atitudes. Além disso, há muitas formas de comemorar um fato histórico, pensar 

sobre ele, refletir sobre o que significou no passado ou o que representa no presente 

e a hora cívica será um dos momentos que oportunizará essas reflexões. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
• Despertar em nossos alunos o amor e respeito pela Pátria; 

• Incentivar o hábito de cantar o hino nacional. 

• Celebrar as datas comemorativas, homenageando-as.  

• Oportunizar que os educandos demonstrem suas habilidades artísticas 

através de pequenas apresentações. 

• Promover a integração entre as turmas. 

 
	Desenvolvimento: 

A hora cívica será realizada toda sexta-feira, no início da aula, em dia 

marcado com antecedência para que todos os envolvidos possam preparar-se para 

as apresentações. Reuniremos, no pátio, todos da creche para cantarmos o hino 

nacional ou, proporcionando momentos com a comunidade para participar, outro 

hino cívico. Após, serão realizadas as apresentações preparadas para tal data, as 

quais abordarão as datas comemorativas de cada mês. Cabe ressaltar, por fim, que 

também faz parte das atividades proporcionadas em sala de aula como: historia do 

Brasil, cores da bandeira, pontos turísticos entre outros e que compõem o projeto 

“Hora Cívica”, o desfile anual em comemoração ao dia 07 de setembro.  

Avaliação: 

Será feita por meio de registro coletivo da turma, observando a  participação, 

respeito e envolvimento dos alunos de cada turma.  
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Justificativa: 

É preciso desenvolver hábitos alimentares sadios nos alunos (e consequentemente 

em seus núcleos familiares), e conscientizá-los da importância de uma boa 

alimentação – regrada e nutritiva – para que tenham boa saúde. 

 

 

Objetivo Geral:  

• Alertar quanto aos perigos de uma má alimentação; 

• Conscientizar quanto aos benefícios de uma alimentação saudável; 

• Identificar quais hábitos alimentares e alimentos são e não são saudáveis; 

• Ensinar a importância de higienizar os alimentos; 

• Desenvolver capacidade analítica e interpretativa nos alunos, raciocínio 

lógico, coordenação motora e percepção visual, tátil, olfativa e gustativa; 

• Aumentar o vocabulário e as formas de se compreender a realidade (óticas); 

• Trabalhar a linguagem oral e escrita. 

 

Objetivos específicos: 

• Brincadeiras dirigidas; 

• Cantar músicas, assistir filmes e trazer jogos sobre o tema para que 

aprendam de forma lúdica e pouco estressante; 

• Transversalmente trabalhar com contagem, identificação e diferenciação de 

texturas e cores através dos alimentos; 

• Fazer cartazes e montagens separando os alimentos entre animal, vegetal, 

legumes, frutas e derivados; 

• Desenhos para colorir; 

• Leitura de histórias; 

• Trabalhar as diferenças entre produto industrializado e orgânico; 

 

 Desenvolvimento: 

• Criação de uma horta escolar; 

• Oficina culinária com legumes, verduras, frutas: Fazer uma salada de frutas, 

uma salada com verduras e uma sopa com legumes em conjunto com os alunos. 
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• Brincadeiras dirigidas; 

• Cantar músicas, assistir filmes e trazer jogos sobre o tema para que 

aprendam de forma lúdica e pouco estressante; 

• Recorte e colagem; 

• Transversalmente trabalhar com contagem, identificação e diferenciação de 

texturas e cores através dos alimentos; 

• Fazer cartazes e montagens separando os alimentos entre animal, vegetal, 

legumes, frutas e derivados. 

• Leitura de histórias; 

• Trabalhar as diferenças entre produto industrializado e orgânico; 

• Montar um mural com a turma 

• Fazer bolo de cenoura ou mel 

• Fazer sanduíche natural 

• Salada de fruta / espetinho de fruta / suco 

• Piquenique 

• Música 

• Dramatização 

• Desenho livre fruta ou alimento preferido 

• Fazer uma horta 

• Importância da horta 

 

Atividades Previstas: 

§ Experimentar diversos alimentos e receitas em sala de aula; 

§ Confeccionar cartazes e registros; (cores e sabores) (alimentos saudáveis e 

não saudáveis)... 

§ Trabalhar com diversos alimentos de plástico; 

§ Rodas de conversas; 

§ Rodinhas com músicas sobre alimentação; 

§ Histórias que envolvam alimentação; 

§ Estimular as crianças a observarem as cores dos alimentos e suas texturas, 

ex. purê de batata, mostrar a batata crua e depois cozida, etc...; 
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§ Conscientizar que alguns alimentos são provenientes ou derivados de 

animais; 

§ Destacar os quatro tipos de sabores como doce, salgado, azedo e amargo 

§ Destacar os grupos alimentares (frutas, verduras, grãos, carnes e derivados, 

gorduras e doces); 

§ Pinturas diversas. 

 

Culminância do Projeto 

 A cada mês organizar junto com todas as crianças uma culminância ou com os 

alimentos colhidos da horta ou alimentação da instituição ou apresentações com as 

crianças no pátio da creche. 

 

Avaliação:  

A avaliação não se restringe apenas às crianças, mas deve atingir também aos 

professores, especialistas e demais profissionais envolvidos na ação pedagógica, e 

também a família, deverá ser feita de forma sistemática através de auto avaliação, 

discussão em grupo e análise dos resultados obtidos, visando o replanejamento e 

avaliação da prática pedagógica. Onde todos estão envolvidos a educação dá certo. 
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Justificativa  

Para ampliar a vivência de ouvir e recontar historia Essa é uma tarefa que requer 

ampliação de dois tempos no ato de contar história: a escuta de vários gêneros e o 

tempo para reconto pelas crianças. Em busca de trazer o hábito de leitura desde a 

infância, o projeto Sacola Viajante vem trazer uma nova ideia que pretende 

incentivar as crianças da creche a utilizar a leitura coma algo divertido e prazeroso, 

proporcionar aos pais uma maior interação com as atividades desenvolvidas na 

unidade e promover o prazer do relacionamento de pais e filhos. O relato de 

experiências dos pais abordará a importância da leitura na educação de seus filhos 

e principalmente na aquisição de hábito de leitura, e por consequência a formação 

de leitores. 

Objetivo geral:  

Oportunizar as crianças, seus pais e familiares, o hábito da leitura promovendo 

momentos de integração familiar tendo a leitura como ação central.  

 

Objetivos especificam:  

• Interagir à família a creche.  

• Envolver a família nas práticas de leitura. 

• Despertar o gosto pela leitura desde a infância. 

• Promover a aproximação criança, creche e família. 

 

Procedimentos Metodológicos 

 O projeto de leitura acontecerá as sexta- feiras e tendo inicio com duas crianças 

sorteadas para levarem a sacola viajante para casa. Em cada sacola haverá um livro 

que foi escolhido previamente, pelas educadoras e equipe gestora levando em conta 

a faixa etária das crianças, e uma folha para que os pais relatem o que sentiram ao 

contar histórias para seus filhos. Na segunda – feira os pais devolverão o livro 

juntamente com a folha e giz de cera com suas impressões. Na próxima sexta-feira 

as primeiras crianças sortearão outros colegas e assim por diante.  

Recursos 

• Bolsa TNT 

• Livros de vários gêneros textuais. 
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• Folha papel A4.  

• Giz de cera e lápis  

Atividades Previstas: 

 

• Conversa informal sobre histórias que gostam; 

• Cuidado com os livros; 

• Falar sobre autor e ilustrador de cada livro; 

• Ler a história; 

• Debate sobre a história; 

• Reprodução coletiva da história; dramatização de histórias conhecidas, onde 

as crianças sejam as personagens; 

• Identificação de valores encontrados nas personagens das histórias; 

• Desenho livre; 

• Modelagem dos personagens. 

• Montagem de um espaço na sala de aula com diversos livros para manuseio 

dos alunos (cantinhos da leitura); 

• Identificação de letras através do nome próprio, nome dos personagens, 

temas de histórias, entre outros. 

 

Culminância do Projeto: 

Dramatização teatral de uma das histórias do projeto com a participação dos alunos. 

 

Avaliação  

Serão observados os relatos escritos e orais dos pais no retorno das sacolas para 

posterior relatório e apresentação à comunidade. 
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Introdução 

    Como sabemos, para as crianças que estão no estágio da Educação 

Infantil, muitas vezes o desenho pode servir como uma linguagem da expressão dos 

sentimentos, os quais ela ainda não consegue expor por meio da fala, ou mesmo 

pela linguagem escrita. 

    Neste sentido, reportamos que o ambiente escolar, no geral, é para a 

criança um espaço de muitas novidades, descobertas, aprendizagens e 

conhecimentos novos. O desenho como forma de expressão subjetiva, e o grafismo 

faz parte do crescimento físico e, principalmente, do desenvolvimento cognitivo e 

emocional da criança. 

Desenho: linguagem que possibilita novas aprendizagens 

    As crianças iniciam o processo de produção gráfica. São riscos simples 

que começam a despertar o interesse da criança quando esta passa a identificar as 

diferentes formas produzidas com materiais plásticos como papel, canetas, lápis de 

cera ou tinta, entretanto, muitas vezes produz grafismos a partir de materiais 

inusitados como alimentos, pedrinhas, brinquedos quebrados e objetos de cozinha, 

enquanto brinca. 

    Também ao brincar é que as crianças dão início ao desenho do seu 

próprio entorno. No geral, esse processo ocorre de forma prazerosa, proporcionando 

aprendizagens em cada traço elaborado. Sendo assim, desenhar é uma 

necessidade, tanto pelo aspecto da comunicação como pelo prazer que esta 

atividade proporciona. 

    O desenho, como linguagem artística, proporciona à criança 

oportunidades que possibilitam com que ela expresse aqui e agora seus sentimentos 

a respeito de algo. E em alguns casos, até mesmo mostrar suas angústias e seus 

medos. 

Objetivo Geral:  
 

Aprofundar o conhecimento sobre as cores e os rabiscos e introduzir as 

formas geométricas, perante a capacidade de cada um, através das brincadeiras 

lúdicas feitas fora de sala. 
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Objetivos específicos: 
 

• Espera – se que o aluno seja capaz:  

• Reconhecer as cores, percebendo a diferença de cada uma; 

• Desenvolver momentos de exploração, trabalhando em equipe e também 

individualmente. 

•  Proporcionar momento de criatividade pra a criação de um brinquedo 

colorido. (Produto final)  

				

• OBS: Quanto ao berçário:  

•  Desenvolver as habilidades de procurar e achar; 

•  Desenvolver a coordenação motora e o tato; 

•  Proporcionar o conhecimento de mundo (sobre os objetos); 

	Desenvolvimento: 

• Será trabalhada com os alunos em sala: 

• Coordenações motoras visuais e auditivas;  

• Formas geométricas encontradas no seu ambiente;  

• Traçados; 

•  Trabalhar com figuras de animais, paisagens para que as crianças 

descrevam oralmente;  

•  Desenhos livres, usando a imaginação;  

 

Recursos: 

• Livros infantis; 

• Cineminha; 

• Aparelho de DVD e CD; 

• Cartolinas; 

• Papel  oficio; 

• Cola; 

• Tesoura; 

• Revistas e livros 

• Lápis de cor 
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• Tinta guache e pinceis; 

• Fantoches de diversos tipos; 

 

•  Procedimentais: 

• Ampliar vocabulário; 

• Reconhecer existência de formas e cores do mundo; 

• Utilizar diversos materiais plásticos para ampliar suas possibilidades de 

Expressão; 

• Produzir trabalhos de arte, utilizando linguagem do desenho, da pintura, 

da colagem e da construção; 

• Ampliar o conhecimento do mundo; 

• Desenhar a partir do que foi observado; 

• Cenário para apresentação de fantoches; 

	

Avaliação: 
	

             Verificar se os objetivos foram alcançados, observando se os alunos 

compreenderam o tema que propomos e de que maneira estão se relacionando ao 

verem as cores e as formas ao seu redor. 

Já com o berçário, observaremos a maneira com que as crianças 

conseguem, além de ver as cores, expressar sobre elas por meio de um sorriso, de 

um movimento, balbucio, ou por outra linguagem. E, também a linguagem 

manifestada ao tatear os diferentes materiais. Estaremos atentas em observar o 

desenvolvimento das crianças diante das brincadeiras propostas, e de que forma 

eles participam. 
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Justificativa: 

A família é o primeiro ponto de referência para a criança, assim também a sua 

casa. A escola entra na vida dela ampliando sua noção de espaço e seu sentimento 

de integração ao mundo.   Este tema visa promover  a interação escola/família, a fim 

de estimular o desenvolvimento de sentimentos como carinho, amor e respeito ao 

próximo tanto em casa, como na escola   este projeto será desenvolvido a fim de 

tentar identificar e superar os desafios, trabalhando na criança a afetividade e a 

importância deste sentimento no convívio familiar e escolar, buscando na interação 

entre ambas as partes, uma formação das crianças como seres cidadãos. 

Objetivo Geral: 

– Propiciar à criança a reflexão de sua estrutura familiar e o conhecimento da 

estrutura  de outras famílias, e o relacionamento entre as pessoas de sua família e 

com as demais pessoas que a rodeiam, oportunizando  atividade  que despertem o 

respeito e o interesse pelos diferentes  grupos familiares. 

Objetivos específicos: 

– Reconhecer e valorizar os membros da família; 

– Dramatizar as famílias através de brincadeira de casinha; 

– Identificar dados pessoais relacionados à sua pessoa; 

– Identificar e registrar os dados sobre sua vida; 

– Compreender a história de seus colegas a partir de sua própria história;  

_ Pesquisar a história do seu nome e contar para os colegas salientando que 

pessoa tem nome e sobrenome;  

_ Identificar as pessoas de sua família e a profissão de cada uma;  

_ Valorizar a família como um todo, principalmente os idosos fazendo 

entrevistas e passeios;  

_ Assistir desenhos de famílias em diferentes períodos históricos; 

– Produzir desenhos e pinturas representando o papel de cada um na família; 

–Construir gráficos com o número de membros de cada família e fazer as 

comparações com a turma;  

_Aprender a resolver os conflitos por meio do diálogo e de situações 

problemas sabendo ouvir e respeitar os outros; 
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– Orientar as crianças sobre os direitos e deveres de cada um (na família e na 

escola); 

– Promover eventos entre as famílias e a escola para que os vínculos se 

fortaleçam; 

CONTEÚDO: 

– Eu e minha  Família 

– Números de membros na família 

– Nome e sobrenome  

_ Onde eu nasci 

_ Onde moro, como é minha casa 

_ Meu amiguinho (animal ou brinquedo) 

– Noções de quantidade 

– Referencias e vínculos da criança 

– A história do nome e os significados 

– Tipos de família; 

_ Receita da mamãe 

_ Origem Família (pais) 

– As profissões 

– Vínculos afetivos 

 DESENVOLVIMENTO: 

– Conversação; Conversar sobre as semelhanças e diferenças de cada 

um,  se aprofundando no assunto eu e minha família. Levar as crianças a 

perceberem que não existe um modelo de família. Ressaltar o respeito às diferenças 

existentes, os hábitos e comportamentos dos diversos tipos de família, 

– Fazer uma pesquisa em casa sobre os dados da criança: dados de quando 

nasceu e dados atuais para serem utilizados e comparados durante as atividades; 

– Faremos uma roda para discutirmos o resultado de nossas pesquisas em 

casa, e assim compararemos as semelhanças e diferenças entre eles. 

– Ouvir e trabalhar a música “Gente tem Sobrenome” do TOQUINHO 

– Construir um livro da história de cada um, ”Eu sou assim”; 

– Diálogos e debates: Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? O que 

quero para o meu futuro? 
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– Confecção de bonecos, representando o EU. 

MATILDA, O JARDIM SECRETO, A Família DO FUTURO, A Família 

BUSCAPÉ, O REI LEÃO E OUTROS… 

_Cantigas e musicas sobre a família;  

_visitar a casa dos avós de uma criança;  

_organizar espaços para brincarem de casinha, representando as diferentes 

famílias da turma; 

_Propor as crianças que contem para os colegas como é o dia-a-dia de sua 

família, quais é os hábitos em casa, se ajudam em alguma tarefa caseira, se há 

tarefas que só os adultos realizam, se existe algo que querem fazer, mas não podem 

porque é perigoso, se há regras que devem ser obedecidas em casa como: colocar 

no lugar o que tirou, guardar os brinquedos, horário para assistir televisão etc. 

Sugerir que comparem se há atividades comuns a todas as famílias. Ressaltar a 

importância da colaboração entre todos os membros da família nas tarefas diárias. 

_Dramatizar as profissões dos pais, utilizando roupas e acessórios trazidos 

pelas crianças que represente a profissão, podendo fazer um desfile também; 

– Conhecer os papéis desempenhados por pessoas que fazem parte da 

família; 

– Resgatar através de histórias o valor da família; 

– Discutir o desempenho de cada membro da família, as diferenças e 

semelhanças; fazendo um desenho;  

_Fazer a árvore genealógica de cada criança a partir da pesquisa; 

– Construir painéis com gravuras dos diferentes tipos de família; 

– Assistir filmes que retrata temas relevantes da atualidade com enfoque nas 

relações familiares; 

– Elencar tipos variados de formação familiar a partir da pesquisa literária e 

leitura de imagem; 

– Histórias; contadas com diversos recursos e em espaços diferentes como: 

“As famílias do mundinho”  você encontra exemplos de famílias 

diversificadas, ou seja, de tamanhos diferentes, de cores diferentes, com manias 

diferentes e etc. Ingrid Biesemeyer, autora mostra que cada família é de um jeito, 
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mas o amor é sempre igual, e que respeitando as diferenças é possível ser feliz. As 

ilustrações são grandes, criativas e atrativas, vale a pena conferir. 

– Releitura do livro “Um Amor de Família” – Coleção Bichinho da Maçã, 

Autor: Ziraldo, Editora Melhoramentos. Contar a história de trás para frente, do fim 

para o começo, observar a reação dos alunos, incentivar suas manifestações. 

AVALIAÇÃO: 

            Ao praticar o registro das observações e trocando experiências com 

seus colegas, o professor descobrirá a forma de avaliar mais adequado às suas 

condições de trabalho. Mais é muito importante que a avaliação identifique o que 

deu certo e o que deixou a desejar, propondo ações para que realmente a 

aprendizagem seja o alvo. 

            A avaliação não se restringe apenas às crianças, mas deve atingir 

também aos professores, especialistas e demais profissionais envolvidos na ação 

pedagógica, e também a família, deverá ser feita de forma sistemática através de 

auto avaliação, discussão em grupo e análise dos resultados obtidos, visando o 

replanejamento e avaliação da prática pedagógica. Onde todos estão envolvidos a 

educação dá certo. 
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Justificativa: 

A educação ambiental é um processo para a vida toda e que deve ser incluído tanto 

no programa educativo das escolas e institutos quanto em outras atividades como 

seminários, conferências ou palestras. Seu ensino na sala de aula deve ser 

adaptado de acordo com a idade e maturidade das crianças e deve ser, além de 

teórica, prática, interessante e divertida. 

Muitas dessas atividades podem ser desenvolvidas no pátio da escola ou em 

qualquer parque da cidade. Na rua, é possível aprender não só com plantas, 

árvores, rios, pássaros ou insetos, mas também com problemas ambientais como 

poluição, emissão de gases, consumo energético, reciclagem, aproveitamento da 

água etc. 

Objetivo Geral:  

Apresentar a natureza com suas belezas, curiosidades e fragilidades. Mostrar lados 

negativos e positivos da ação do homem e valorizar a preservação. 

 

Objetivos específicos: 

• Conscientizar quanto a importância do meio ambiente e sua preservação para 

manter o equilíbrio natural do planeta; 

• Identificar diferenças, tanto nas espécies animais como vegetais; 

• Trabalhar sobre todas as formas de vida; 

• Trabalhar a noção de interdependência entre as espécies e os habitats; 

• Ressaltar através das atividades a importância da prática e do exercício diário 

e constante de atitudes ecologicamente positivas. 

• Incentivar o uso consciente da água e práticas de reaproveitamento 

e reciclagem de materiais (como garrafas plásticas e papel), deixando explícitas as 

vantagens de o fazê-lo. 

• Identificar quais são as principais causas para os desequilíbrios e problemas 

ambientais atualmente; 
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• Exercitar a capacidade de abstração na busca por soluções para os 

problemas identificados. 

• Desenvolver raciocínio lógico, coordenação motora, capacidade de 

interpretação e análise, senso de responsabilidade, percepção visual, tátil e auditiva. 

•  Conhecer terra (planeta) 

• Explorar a natureza 

• Entender o porquê das diferentes plantas 

• Conhecer os vários tipos de alimentos 

• Cidade grande 

• Cidade pequena 

• Quais animais vivem na floresta animais pequenos 

 Desenvolvimento: 

• Passeio pelos arredores da escola ou em algum parque arborizado (com 

devido policiamento e acompanhamento, mediante aprovação dos pais) visando 

identificar espécies animais e vegetais e os problemas locais; 

• Plantar uma árvore, ou uma planta em um vaso (pode ser feito com feijão e 

algodão ou um pouco de terra em uma embalagem) e acompanhar seu crescimento; 

• Criar uma horta na escola; 

• Brincadeiras dirigidas; 

• Músicas; 

• Filmes; 

• Jogos; 

• Recorte e colagem; 

• Atividades educativas; 

• Fazer e instalar latas de lixo apropriadas para coleta de material reciclável; 

• Oficina de reciclagem, ensinando a separar e como reaproveitar e construir 

brinquedos ou utensílios com material reciclado; 

• Trabalhar com contagem, identificação e diferenciação de espécies; 

• Fazer cartazes e montagens separando as formas de vida entre animal e 

vegetal; 

• Desenhos para colorir; 
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• Leitura de histórias; 

• Dobraduras; 

• Fazer uma maquete; 

• Mural sobre a água, suas características e como utilizá-la corretamente, sem 

desperdício. 

Recursos: 

• Livros infantis; 

• Cineminha; 

• Aparelho de DVD e CD; 

• Cartolinas; 

• Papel  oficio; 

• Cola; 

• Tesoura; 

• Revistas e livros 

• Lápis de cor 

• Tinta guache e pinceis; 

• Caderno; 

• Fantoches de diversos tipos; 

• Cenário para apresentação de fantoches. 

 

Atividades Previstas: 

 

• Ler a história; 

• Debate sobre as regiões em que mais possuem diferentes tipos de árvores, 

animais entre outros. 

• Reprodução coletiva da história; dramatização de histórias conhecidas, onde 

as crianças sejam as personagens; 

• Identificação de valores encontrados nas personagens das histórias; 

• Desenho livre; 

 

Culminância: 
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Será realizada uma festa “junina” com o tema principal o meio ambiente, onde a 

turma ficará com cada estação, ou tipo de vegetação de cada região. Explorando 

bem o tema escolhido. Em seguida apresentaram musicas típicas das regiões por 

meio de dança, teatro envolvendo a comunidade nesse meio ambiental.  

 

Avaliação: 

A avaliação será por meio de observação, e por meio das amostras dos trabalhos 

realizados pelos (as) educandos (as), danças etc.  
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Justificativa: 

O Brasil é o país com a segunda maior população negra do mundo. Apesar disso, 

situações racistas ainda acontecem com certa frequência em diversas esferas da 

sociedade. A principal maneira de gerar avanços em pensamentos como esses, é 

justamente por meio da educação. 

E esta não só no sentido apresentado legalmente, mas como meio de fomentar 

discussões, rever o que foi posto ao longo do tempo, e principalmente estimular 

reflexões e soluções práticas para que o fim da discriminação racial finalmente seja 

alcançado em nosso país. 

Celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra é uma forma de levantar questões 

fundamentais a respeito da importância dos negros na construção da história do 

povo brasileiro. Para que uma mudança de pensamento aconteça, de fato, é preciso 

estimular o respeito pelas diferenças desde muito cedo. 

Nos últimos tempos, vários estereótipos foram deixados de lado, entretanto, ainda 

há muito que se fazer nesse sentido. Há muitos conceitos presentes no imaginário 

popular que precisam ser esclarecidos e desmistificados. 

Objetivos: 

• Promover a reflexão a respeito da igualdade racial; 

• Estimular o respeito às diferenças; 

• Conhecer as tradições africanas e identificar de que maneira elas 

influenciaram a cultura brasileira; 

• Desconstruir o conceito de que os africanos eram naturalmente escravos, 

quando na verdade eles foram escravizados por outros povos; 

• Identificar como a cultura africana está presente no nosso cotidiano por meio 

de músicas, comidas, língua, religião, etc.; 

• Trabalhar expressão corporal; 
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• Conversar a respeito da discriminação e preconceitos baseados na aparência 

das pessoas. 

Desenvolvimento: 

• Roda de leitura com o livro Menina Bonita do Laço de Fita – Ana Maria 

Machado (Ed. Ática, 2000); 

• Exibição do DVD do filme cuja protagonista é a primeira princesa negra da 

Disney: “A princesa e o sapo” (Disney, 2009, 1h 38m); 

• Elaborar junto dos alunos um glossário com algumas palavras de origem 

africanas usada no nosso dia a dia, explicando o significado de cada uma; 

• Apresentar o continente africano, localizando-o no mapa mundial, contando 

um pouco sobre alguns dos países, enfatizando as diferenças entre eles, com o 

objetivo de desconstruir o conceito de que a África é um continente homogêneo; 

• Apresentação de músicas tradicionais, instrumentos e sons africanos: 

berimbau, tambor, atabaque, agogô, etc.; 

• Ilustração de histórias usando tinta guache e folha sulfite (Opções: “O Cabelo 

de Lelê” de Valéria Belém e “O Menino Marrom” de Ziraldo); 

• Exposição de pratos típicos; 

• Apresentação de capoeira com grupos convidados; 

• Produção textual com base em discussões a respeito da igualdade racial; 

• Confecção de painel ou cartazes com imagens de personalidades negras 

notáveis em todo o mundo. Apresentar de forma resumida a história e importância 

deles para a desconstrução do preconceito; 
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Justificativa: 
 

No mundo existem fatos tão especiais que devem ser lembrados. As 

pessoas marcam esses momentos com uma data. Por isso, no dia 25 de dezembro 

comemora – se o Natal, com propósito de celebrar o Real Espírito de Natal. 

Pretendemos conduzir uma série de atividades que facilitem a aquisição e 

construção de conhecimentos das tradições de Natal pelos alunos de forma 

participativa, descontraída, buscando integrar a perspectiva de diversas áreas. 

 
Objetivo Geral:  
 
Despertar nos alunos o verdadeiro sentido do Natal através da participação 

de atividades alegres e espontâneas, enfatizando um ambiente festivo, perceptivo. a 

solidariedade e amor ao próximo. 

 
Objetivos específicos: 

• Compreender o significado do Natal; 

• Identificar os símbolos do Natal; 

• Estimular a socialização; 

• Participar de atividades que envolvam histórias, brincadeiras e canções para 

despertar e esclarecer curiosidades sobre o Natal; 

• Produzir trabalhos artísticos, utilizando a linguagem do desenho, da pintura, da 

colagem, da construção, desenvolvendo o gosto, o cuidado e o respeito pelo 

processo de produção e criação; 

• Promover e estimular a linguagem oral; 

• Estabelecer e ampliar as relações sociais; 

• Estimular a afetividade entre as crianças e professores; 

• Desenvolver atenção e a criatividade; 

• Praticar a coordenação motora fina e ampla; 

• Desenvolver a expressão corporal; 
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• Brincar expressando emoções, sentimentos, pensamento, desejos e 

necessidades; 

• Desenvolver a leitura através da visualização de figuras, vídeos; 

• Produzir texto a partir da história da hora do conto. 

 Desenvolvimento: 

• Conversa informal sobre a história do Natal e seus símbolos; 
• Apresentação e atividades com os símbolos do Natal (Sino, Guirlanda, 

Presépio, Papai Noel, Bota, Estrela, Bolas, Renas, Anjos); 

• Enfeitar a sala com motivos natalinos; 

• Construção de uma árvore de Natal com garrafas pet; 

• Confecção de uma guirlanda para porta da sala; 

• Construção de enfeites natalinos para árvore; 

• Construção de um Presépio para sala; 

• Ensaios de músicas e teatrinho para a apresentação; 

• Grafismo (atividades: de ligar e traçar); 

• Pinturas e recortes; 

• Músicas natalinas: Bate o Sino, Noite Feliz, Natal das Crianças, Bom Natal, Bom 

Velhinho; 

• Hora do conto: Estrelinha mágica-turma da Mônica, Carinhos Quentes, Caixinha 

de Fósforos; 

• Gincanas, brincadeiras e ensaio de um coral com a música Natal das Crianças 

para apresentação; 

• Confecções de acessórios para a gincana; 

• Confraternização – festa de Natal. 

RECURSOS: 

• Livros infantis; 

• Cineminha; 

• Aparelho de DVD e CD; 

• Cartolinas; 

• Papel  oficio; 

• Cola; 
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• Tesoura; 

• Revistas e livros 

• Lápis de cor 

• Tinta guache e pinceis; 

• Fantoches de diversos tipos; 
 
 

Culminância: 

• Apresentação da música “Natal das Crianças”. 

• Festa de encerramento com a Chegada do Papai Noel; 

• Números musicais e distribuição de surpresa. 

Avaliação: 

Avaliação será contínua, através da observação diária da criança no desempenho 

de suas atividades, no relacionamento com os colegas e com a professora. 
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