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APRESENTAÇÃO 

 

O Projeto Pedagógico do CEPI Estrela do Cerrado tem como objetivo 

nortear o trabalho administrativo e pedagógico desta instituição de ensino, 

considerando os princípios e diretrizes que impulsionam a educação no sentido de 

educar e cuidar.  

Trabalhando em consonância com o Currículo em Movimento da Educação 

Infantil, o trabalho pedagógico abrange os aspectos principais da realidade física e 

social da criança, respeitando o seu modo de pensar, aprender, suas necessidades e 

seus interesses, valorizando suas potencialidades. 

Para que o trabalho pedagógico seja efetivo, é fundamental a construção 

de uma relação estreita e positiva entre a escola e as famílias, dividindo e partilhando 

as responsabilidades quanto à educação e a socialização das crianças. 

O PP tem como ponto de partida; a observação e escuta sensível das 

crianças, um aprendizado realizado a cada dia; a avaliação do trabalho feito pelos 

pais; a reflexão e o empenho das equipes gestora e docente com a finalidade de 

atender às reais necessidades das crianças, assegurando seu protagonismo e papel 

social como ser humano na sua totalidade. 

 

 

  



 

 
 

I - PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1. MISSÃO 

 A missão da SEEDF é “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). 

 O CEPI – Centro de Educação para a Primeira Infância é um ambiente de 

desenvolvimento da criança, no entanto, não pode ser o substituto da família, mas sim 

um socializador diferente do familiar. E é neste contexto, que o CEPI Estrela do 

Cerrado busca uma parceria com a família para alcançar uma educação de qualidade 

articulada à proposta de formação integral dos estudantes. “O principal objetivo da 

Educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir 

o que as outras gerações fizeram.” (Jean Piaget).  

 Buscamos a Construção de uma educação de qualidade referenciada nos 

sujeitos sociais e na formação integral mediada pela gestão democrática e, num 

processo de inclusão educacional que objetiva a permanência com sucesso escolar 

das crianças. 

  



 

 
 

2. HISTORICIDADE DA INSTITUIÇÃO 

 

O CEPI Estrela do Cerrado é uma Instituição educacional público privada 

regido pela lei 13019 que estabelece os termos de parcerias entre governo e 

Organizações da Sociedade Civil. Situado à QNP 28 Área Especial no „P‟ Sul é um 

estabelecimento de ensino de educação infantil e foi entregue, em agosto de 2014 a 

Associação Beneficente Evangélica com sede social em Taguatinga Sul-DF. Iniciou 

seu funcionamento com atendimento em tempo integral de 07h30min as 17h30min, 

atendendo alunos de educação infantil de 04 meses a 05 anos. As turmas estavam 

divididas entre Berçário I, Berçário II, Maternal I, Maternal II, 1º Período e 2º Período. 

Em Agosto de 2014, a ABE assinou o convênio junto à SEEDF, contemplando 

112 (cento e doze) crianças de 04 meses a 05 anos. O convênio tem por objetivo a 

implantação de ação conjunta entre GDF, por meio da SEEDF e o CEPI Estrela do 

Cerrado, para atendimento na Educação Infantil, promovendo desenvolvimento em 

seus aspectos físicos, emocionais, afetivo, cognitivo, linguístico e social, 

possibilitando um atendimento gratuito conforme estabelecido no plano de trabalho. 

Em 2016, o quadro de alunos foi ampliado, contemplando 136 (cento e trinta e 

seis) crianças de 04 meses a 05 anos. O quadro de profissionais também foi alterado, 

visto que nos anos anteriores, tínhamos 10 professoras e 12 monitoras. No ano de 

2016, o quadro de profissionais passou a contar com 8 professoras e 16 monitoras.  

Em agosto de 2017, a gestão do CEPI Estrela do Cerrado passou para a 

entidade mantenedora Creche Renascer de natureza beneficente, de direito privado, 

sem fins lucrativos, com a finalidade de prestar serviços assistenciais. Sediada na 

Quadra 06 Conjunto 02 Lotes 1 a 26 Setor Leste Cidade Estrutural-DF. A Creche 

Renascer é credenciada por meio da Portaria 298 SEDF, de 24 de dezembro de 

2013. 

No final de 2017 o quadro de alunos foi ampliado novamente, contemplando 

assim 150 (cento e cinquenta) crianças de 04 meses a 03 anos e 11 meses. O quadro 

de profissionais também foi alterado, visto que nos anos anteriores, tínhamos 10 

professoras e 12 monitoras. No ano de 2017, passamos a contar com 9 professoras e 

18 monitoras. 

Contamos com profissionais qualificados, sendo que os Professores e a equipe 

gestora possuem formação em nível superior, e as monitoras e demais 



 

 
 

colaboradores, possuem nível médio ou fundamental e as devidas qualificações 

exigidas para o desempenho da função. 

 

 

3. MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

 

Um estudo feito pela Codeplan apontou que a taxa média de crescimento de 

Ceilândia foi de 4%, em comparação a 2013. Só o Pôr do Sol e Sol Nascente, cresceu 

9%.  

A região possui atualmente mais da metade da população entre nascidos na 

capital. São 51%, diz o levantamento. O estudo mostrou que 37% dos moradores 

trabalham em Ceilândia mesmo. 

A renda média familiar da região passou de R$ 2.936 mensais em 2013 para R$ 

3.076. Segundo os pesquisadores, o rendimento ainda é considerado baixo. O transporte 

público é usado por 48% dos moradores. A pesquisa apontou que 72% das crianças até 4 

anos não têm vaga em creches. 

O levantamento apontou que 61% das casas têm TV de tela plana, 45% têm TV 

por assinatura, 60% têm carro e 65%, acesso à internet. Para 48% dos entrevistados, a 

maior queixa foram os buracos no asfalto. Para 23%, lixo e entulho incomodam mais.   

Os dados acima foram retirados do site http://www.codeplan.df.gov.br/ e 

corroborados por pesquisa feita com a comunidade escola, afim de traçar o perfil da 

comunidade onde a instituição educacional está inserida.  

 

3.1 Contexto Educacional 

 

O CEPI Estrela do Cerrado tem capacidade para atender 150 crianças, entre 

04 meses e 03 anos, conseguindo cumprir essa demanda. 

Foi realizado um levantamento socioeconômico das famílias atendidas através 

dos dados preenchidos na ficha de matrícula. Os resultados desse levantamento 

seguem abaixo: 
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                           51% dos pais tem entre 29 e 39 anos. 

 

                       A maioria dos pais tem o ensino médio. 

 

As famílias são bastante numerosas, 31% tem 05 filhos 



 

 
 

3.2 Perfil dos Profissionais da Educação. 

 

O perfil dos profissionais do CEPI Estrela do Cerrado encontra-se atualmente 

da seguinte forma: 

 A equipe gestora: 

A diretora: Pós-graduada em gestão escolar, gestão de pessoas e gestão de 

projetos. 

 A coordenadora: Graduada em Pedagogia 

 A nutricionista: Graduada em Nutrição. 

 01 secretário escolar de nível técnico. 

 9 professores todos com nível superior. 

 18 monitoras: 17 possuem nível médio 01 possuem nível superior. 

 A equipe da cozinha é composta por 01 cozinheira e 2 auxiliares de cozinha, 

todas com nível fundamental. 

 A equipe de serviços gerais é composta por 2 profissionais, os dois com nível 

médio completo. 

 02 porteiros e 02 agentes patrimoniais, todos com nível fundamental. 

 

3.3 Perfil dos Estudantes e da Comunidade 

 

Do público atendido pelo CEPI Estrela do Cerrado, 55% das famílias conta com   

o Programa Bolsa Família, o que colabora para o sustento dessas famílias. A Creche 

proporciona todo o suporte necessário para que o desenvolvimento saudável da 

criança ocorra, além de funcionar como mediadora das questões sociais. 

 

Os alunos aqui matriculados, em sua maioria, 75% nunca frequentaram uma 

escola, 25% já frequentaram tanto escolas públicas como particulares. Diante dessas 

informações, identifica-se a necessidade de promover um período de acolhimento e 

socialização, onde a CEPI Estrela do Cerrado proporciona uma recepção afetuosa e 

lúdica às crianças. 

 

 

3.4 Infraestrutura 

Abaixo apresentamos a estrutura física do CEPI 



 

 
 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA  

1 (uma) sala dos professores; 1 (uma) secretaria; 

1 (um) pátio coberto com utilização 

multiuso; incluindo refeitório 

6 (seis) banheiros infantis 

masculino/feminino; 

2 (dois) depósitos de alimentos 1 (uma) sala de direção; 

1 (uma) lavanderia; 1 (uma) brinquedoteca/videoteca 

1 (uma) cozinha; 2 (dois) banheiros para funcionários 

e visitantes masculino/feminino; 

2 (dois) banheiros para deficiente 

físico masculino/feminino; 

1 (um) depósitos de material de 

limpeza; 

1 (um) depósito de material 

pedagógico; 

Solário 

1 (um) parquinho de grama sintetica área verde descoberta para 

recreação; 

9 (nove) salas de aula.  

DIDÁTICO-METODOLÓGICOS:  

01 (uma) piscina de bolinha; 03 (três) computadores; 

120 (cento e vinte) livros infantis 5 cadeiras de alimentação para bebes 

20 (Vinte) velocípedes; 9 aparelhos de som 

01 (um) aparelho de televisão; 240(duzentos e quarenta) brinquedos e 

jogos pedagógicos 

  
  



 

 
 

3.5 Indicadores de Desempenho Escolar 

 

Indicadores Internos 



 

 
 

 

  



 

 
 

II FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

O Brasil se estruturou a partir de conceitos republicanos excludentes, que 

se distanciaram da realidade pluricultural do país. Historicamente, a escola pública 

não incorporou de forma efetiva as demandas das classes populares. 

A democratização do acesso à escola para as classes populares requer 

que esta seja reinventada, a partir da concepção da educação como direito de todos e 

não como privilégio; e da reflexão e revisão das práticas pedagógicas com vistas ao 

atendimento às necessidades formativas dos estudantes. Dessa forma, cabe à escola 

quebrar o paradigma que até então tem conduzido sua ação: ela deve deixar de ser 

um instrumento de discriminação social e passar a ser um instrumento de correção 

das distorções sociais. É essencial que a escola pública assuma na sua prática o seu 

público alvo que são os filhos da classe trabalhadora e dando-lhes a oportunidade 

que foram inacessíveis aos seus pais. 

Para garantir os direitos educacionais, é necessário reconhecer as 

desigualdades relacionadas ao sistema público de ensino e priorizar a construção de 

um projeto educacional que contribua para a democratização dos saberes, garantindo 

a todos o direito à aprendizagem e a formação cidadã. 

A escola tem a função social de possibilitar ao educando a apropriação 

sistematizada do saber construído socialmente. Através desse processo, o educando 

conquista sua emancipação, a partir da construção da sua identidade e da sua 

autoestima, tornando-se sujeito de sua história e produtor de cultura. Dessa forma, a 

função social da escola vai muito além da mera transmissão do conhecimento, uma 

vez que através do seu papel ativo na formação do aluno, ela viabiliza a 

transformação da realidade e da sociedade atuais, resgatando os valores e afirmando 

os direitos sociais, visando uma sociedade onde o ser humano e a vida reassumam 

seu verdadeiro valor. 

“A educação é direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade visando o pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania” (LDBEN 

Resolução CNE/CEB número 4/2010). 

 



 

 
 

III CONCEPÇÕES TEÓRICAS/PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

 

 A educação infantil, segundo o artigo 29 da LDB, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até 05 anos em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, completando a ação da família e comunidade. 

A educação nas escolas públicas do Distrito Federal deve observar, em sua 

prática, os princípios: 

 Integralidade: buscar dar atenção equilibrada para as dimensões 

cognitiva, afetiva, psicomotora e social no decorrer da vida, visando o 

pleno desenvolvimento das potencialidades humanas. 

 Intersetorialização: buscar a articulação das políticas públicas 

sociais, econômicas, culturais e esportivas, contribuindo para a 

melhoria da qualidade da educação. 

 Transversalidade: buscar vincular a aprendizagem aos interesses e 

aos problemas reais dos alunos e da comunidade. 

 Diálogo Escola e Comunidade: buscar transformar a escola em um 

espaço onde as trocas culturais e a afirmação de identidades sociais 

diferentes sejam efetivadas. 

 Territorialidade: buscar aproveitar as possibilidades educativas 

existentes fora do ambiente escolar. 

 Trabalho em Rede: buscar organizar uma rede que envolva toda a 

sociedade, com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem 

para todas as crianças. 

O currículo da Educação Básica da SEDF propõe que os conteúdos sejam 

trabalhados de forma integrada. O currículo integrado é um instrumento de superação 

das relações de poder autoritárias e do controle social e escolar, que visa contribuir 

com a emancipação dos estudantes através do conhecimento. 

Dentro da perspectiva de currículo integrado, temos como princípios 

orientadores: 

 Princípio da unicidade entre teoria e prática: são os elementos 

articuladores entre as áreas de conhecimento e as atividades 

educativas que aproximam os estudantes e os objetos de estudo, 

permitindo-lhes conhecer a realidade e atuar crítica e 



 

 
 

conscientemente, buscando a construção de respostas coletivas 

para problemas do contexto social. 

 Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização: a 

interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em 

diferentes linguagens e ultrapassa a fragmentação do conhecimento 

e do pensamento. A contextualização dá sentido social e político a 

conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos didático-

pedagógicos propiciando relação entre dimensões no processo 

didático. 

 Princípio da flexibilização: dá abertura para a atualização e a 

diversificação de formas de produção dos conhecimentos e para o 

desenvolvimento da autonomia intelectual dos estudantes, visando 

atender as novas demandas de uma sociedade em mudança que 

requer a formação de cidadãos críticos e criativos. 

 

1-  Ensino – aprendizagem 

O CEPI Estrela do Cerrado busca meios para que cada criança possa construir 

atitudes de respeito e solidariedade fortalecendo a autoestima e os vínculos afetivos 

de todas as crianças, combatendo qualquer forma de preconceito ensinando sobre o 

valor de cada pessoa e dos diferentes grupos culturais, mostrando os valores, a 

liberdade e a integridade individual, a igualdade de direitos de todas as pessoas, a 

igualdade entre homens e mulheres, assim como a solidariedade com grupos 

enfraquecidos e vulneráveis política e economicamente, respeitando todas as formas 

de vida, todos os seres vivos e a preservação dos recursos naturais. 

 Para a concretização dos princípios políticos apontados para a área, o CEPI 

Estrela do Cerrado trilha o caminho de educar para a cidadania, analisando suas 

práticas educativas de modo a promover a formação participativa e crítica das 

crianças, criando contextos que permitam aos alunos a expressão de sentimentos, 

ideias, questionamentos, comprometidos com a busca do bem estar coletivo e 

individual, buscando trabalhar a preocupação com o outro e com a coletividade, 

mostrando condições para que a criança aprenda a opinar e a considerar os 

sentimentos e a opinião dos outros sobre um acontecimento, uma reação afetiva, uma 

ideia, um conflito, garantindo uma experiência bem sucedida de aprendizagem a 

todas as crianças, sem discriminação 



 

 
 

O trabalho pedagógico do CEPI Estrela do Cerrado com relação aos princípios 

estéticos é voltado a valorizar o ato criador e a construção pelas crianças de 

respostas singulares garantindo-lhes a participação em diversificadas experiências. A 

criança e seu grupo de crianças, já sabem sem ameaçar sua autoestima e nem 

promover a competitividade, ampliar as possibilidades de expressar-se, de comunicar-

se, de criar, de organizar pensamentos e ideias, de conviver, brincar e trabalhar em 

grupo, tendo a iniciativa de buscar soluções para os problemas e conflitos que se 

apresentam. Devemos promover possibilidades às crianças de apropriar-se de 

diferentes linguagens e saberes que circulam na sociedade privilegiando as 

aprendizagens, ensinando as crianças como serem solidárias com todos os colegas, 

respeitando-os, não discriminando e buscando ensinar a importância desses valores. 

Mostrando que devemos fazer comentários positivos e produtivos ao trabalho dos 

colegas apreciando assim suas próprias produções e a dos outros. 

 

2 Educação Integral 

  Dessa forma, a proposta pedagógica deve ter como objetivo principal promover 

o desenvolvimento integral de todas as crianças garantindo o acesso a processos de 

construção de conhecimentos e a aprendizagem de diferentes linguagens, bem como 

o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à 

convivência e interação com outras crianças.  

 Nessa direção, as práticas cotidianas na Educação Infantil devem considerar a 

integralidade e indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, 

linguística, ética, estética e sociocultural das crianças, apontando as experiências de 

aprendizagem que se espera promover junto às crianças e efetivando por meio de 

modalidades de experiências que assegurem as metas educacionais de nosso projeto 

pedagógico.  

 A Educação Integral oferecida pelo CEPI Estrela do Cerrado procura dar 

atenção às necessidades de realização das potencialidades de cada criança para que 

assim ela possa evoluir plenamente sua capacidade cognitiva, afetiva, ética, social, 

lúdica, estética, física, biológica, tendo como prioridade o desenvolvimento de cada 

aluno. 

 

3 Educação Inclusiva 

 



 

 
 

Alguns documentos Internacionais sobre a Educação Inclusiva: 

 

1948 - Declaração Universal de Direitos Humanos (ONU) estabelece que os 

direitos humanos são os direitos fundamentais de todos os indivíduos. Todas as 

pessoas devem ter respeitados os seus direitos humanos: direito a vida, 

a integridade física, a liberdade, a igualdade, a dignidade e a educação. 

1975 - Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes (ONU) estabelece os 

direitos de todas as pessoas com deficiência, sem qualquer discriminação. 

1980 - Carta para a Década de 80 (ONU) estabelece metas dos países membros 

para garantir igualdade de direitos e oportunidades para as pessoas com 

deficiência. 

1983-1992- Décadas das Nações Unidas para as Pessoas com Deficiência para 

que os países-membros adotassem medidas concretas para garantir direitos civis 

e humanos. 

1990 - Conferência Mundial sobre Educação para Todos (ONU) aprova a 

Declaração Mundial sobre Educação para todos (Conferencia de Jomtien, 

Tailândia) e o Plano de ação para satisfazer as necessidades básicas de 

aprendizagem; promove à universalização do acesso à educação. 

1993-Normas sobre Equiparação de Oportunidades para Pessoas com deficiência 

(ONU) estabelece padrões mínimos para promover igualdade de direitos (direito a 

educação em todos os níveis para crianças, jovens e adultos com deficiência, em 

ambientes inclusivos). 

1994-Declaração de Salamanca - princípios, política e prática em Educação 

Especial proclamada na Conferência Mundial de Educação Especial sobre 

Necessidades Educacionais Especiais reafirma o compromisso para com a 

Educação para todos e reconhece a necessidade de providenciar educação para 

pessoas com necessidades educacionais especiais dentro do sistema regular de 

ensino. 

1993-Declaração de Manágua- Delegados de 39 países das Américas exigem 

inclusão curricular da deficiência em todos os níveis da educação, formação dos 

profissionais e medidas que assegurem acesso a serviços públicos e privados, 

incluindo saúde, educação formal em todos os níveis e trabalho significativo para 

os jovens. 



 

 
 

1999 - Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de 

discriminação contra a pessoa portadora de deficiência- Guatemala - condena 

qualquer discriminação, exclusão ou restrição por causa da deficiência que impeça 

o exercício dos direitos das pessoas com deficiência, inclusive a educação. 

2002 - Congresso Europeu de pessoas com deficiência proclamam 2003, o ano 

Europeu das pessoas com deficiência para conscientizar sobre os direitos de mais 

de 50 milhões de europeus com deficiência. 

2003 - Ano Europeu das pessoas com deficiência, oportunidades iguais e acesso 

aos recursos da sociedade (educação inclusiva, novas tecnologias, serviços 

sociais e de saúde, atividades esportivas e de lazer, bens e serviços ao 

consumidor). 

2004 - Ano Ibero-americano da pessoa com deficiência proclamada na última 

reunião da Cúpula dos Chefes de Estados dos Países ibero-americanos, realizada 

na Bolívia, da qual o Brasil é membro, define a questão da deficiência como 

prioridade, fortalecendo as instituições e as políticas públicas direcionadas 

a inclusão das pessoas com deficiência. 

 Propor para as crianças um mundo de interação contribuirá para um 

desenvolvimento emocional, social, fundamentando-as nas suas formações, e na 

realidade de cada um. 

 A Educação Inclusiva que é garantida pela Constituição Federal Brasileira, e a 

declaração da Salamanca em l994 reafirmou o direito de todos à educação, 

independentemente de suas diferenças, enfatizando que a educação para 

pessoas deficientes também é parte integrante do sistema educativo, 

contemplando uma pedagogia voltada às necessidades específicas e adoção de 

estratégias que se fizerem necessárias em benefício comum. A LDB 9.394/96, 

artigos 58 e 59 têm também como finalidade de concretizar preceito constitucional 

e responder ao compromisso com a “Educação para Todos”. Assume-se assim, o 

compromisso de uma educação comprometida para a cidadania, considerando 

sua diversidade. A educação inclusiva baseia-se na educação condizente com 

igualdade de direitos e oportunidades em ambiente favorável. A participação na 

Instituição da família, criança, num esforço conjunto de aprendizagem 

compartilhada é de suma importância. 



 

 
 

A CEPI Estrela do Cerrado prima por desenvolver atividades incluindo temas, 

como o racismo, deficiência física e mental, homofobia, mostrando as crianças que 

todos são iguais nas suas diferenças e todos merecem respeito e carinho. 

Aprender a conviver e relacionar-se com pessoas que possuem habilidades e 

competências diferentes, expressões culturais e sociais são condições 

necessárias para o desenvolvimento de valores éticos, dentro dos preceitos 

básicos pedagógicos. 

 

IV OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGICA DE AÇÃO 

            O Objetivo do CEPI Estrela do Cerrado é oferecer educação infantil para 

crianças de 4 meses a 3 anos com qualidade, buscando promover o desenvolvimento 

integral de cada uma e seu protagonismo na construção do conhecimento e da 

própria história; através da sua vivência em um ambiente seguro, digno, onde ela 

possa desfrutar de uma convivência saudável com seus pares e do cuidado de 

profissionais competentes.  

São objetivos deste CEPI: 

 Favorecer o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos 

cognitivo, afetivo, social, perceptivo-motor, respeitando seus 

interesses, suas necessidades e cumprindo as funções de educar e 

cuidar; 

 Conviver com a diversidade e a pluralidade de opiniões, de escolhas 

e de oportunidades evidenciando a identidade de cada um na 

formação do seu ideário coletivo;  

 Preparar o indivíduo para a vida em sociedade, orientado pelos 

valores da justiça, equidade, igualdade e felicidade por meio do 

exercício da cidadania, onde os direitos e deveres do indivíduo e o 

respeito à ordem democrática, balizem a formulação de julgamentos; 

 Desenvolver a criatividade, mediante o estímulo à curiosidade, ao 

espírito inventivo, a disciplina para a pesquisa e o registro das 

experiências e descobertas; 

 Construir os valores da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade e do respeito ao bem comum, formando um indivíduo 

apto ao exercício pleno da cidadania; 



 

 
 

 Disponibilizar o acesso das crianças aos bens socioculturais 

disponíveis, ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas 

à expressão, à comunicação, à interação social, ao pensamento e à 

ética; 

 Promover a conscientização das crianças sobre a responsabilidade 

de cada indivíduo pela vida humana e sobrevivência do planeta, 

desenvolvendo hábitos e atitudes para uma vida sustentável. 

 

A fim de alcançar esses objetivos lançamos mão das seguintes estratégias: 

 Participação ativa na semana pedagógica; 

 Elaboração do planejamento mensal; 

 Elaboração do planejamento anual; 

 Implementação da rotina pedagógica; 

 Participação nas reuniões de pais; 

 Orientações e acompanhamento sobre o preenchimento dos diários 

e relatórios; 

 Orientação aos professores em conjunto ou individual; 

 Realização de palestras e oficinas com os pais dos alunos; 

 Acompanhar o desempenho acadêmico dos alunos através de 

registros orientando docentes para a criação das atividades 

diferenciadas e direcionadas aos que tiverem desempenho 

insuficiente; 

 Implementação dos projetos a serem trabalhados; 

 Acompanhamento e avaliação dos projetos; 

 Incentivar e promover condições para viabilização de projetos de 

leitura envolvendo contos infantis; 

 Realizar visitas nas salas de aula para acompanhar a dinâmica 

pedagógica e a interação professor-aluno, procurando ajudá-los nas 

dificuldades, caso necessitem; 

 Realização de formação continuada em serviço com os profissionais 

da educação e participação nos cursos e palestras oferecidos pela 

SEEDF; 



 

 
 

 Acompanhamento da execução da rotina pedagógica diária matutina 

e vespertina. 

 

 
V ORGANIZAÇÇAO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 

O CEPI Estrela do Cerrado atualmente atende 174 crianças, agrupadas de 

acordo com a faixa etária, considerando as possíveis regularidades relacionadas aos 

aspectos afetivos, emocionais e cognitivos. As turmas são distribuídas conforme 

abaixo: 

 01 turmas de Berçário I: com 12 crianças de 4 a 11 meses 

(completos ou a completar até 31 de março do ano do ingresso); 

 01 turmas de Berçário II: com 12 crianças de 1 ano a 1 ano e 11 

meses (completos ou a completar até 31 de março do ano do 

ingresso); 

 04 turmas de. Maternal I: com 66 crianças de 2 anos a 2 anos e 11 

meses (completos ou a completar até 31 de março do ano do 

ingresso); 

 03 turmas de Maternal II: com 84 crianças de 3 anos (completos ou a 

completar até 31 de março do ano do ingresso); 

 

O CEPI possui infraestrutura adequada, recursos pedagógicos diversos, 

profissionais especializados como diretora pedagógica, coordenadora pedagógica, 

professoras, monitoras, nutricionista, cozinheira, auxiliares de cozinha, auxiliares de 

serviços gerais, porteiro, vigia e um motorista, com a finalidade de promover o 

desenvolvimento pleno das crianças. 

A equipe gestora do CEPI tem procurado construir uma estreita relação 

com os pais, cuja presença e parceria são fundamentais para o alcance dos nossos 

objetivos.  

As professoras coordenam diariamente, das 13h às 14:00h. Durante as 

coordenações é feito o planejamento das atividades pedagógicas que serão 

desenvolvidas semanalmente nas turmas, conforme o tema, e também é feito o 



 

 
 

acompanhamento e avaliação do trabalho que vem sendo realizado, visando às 

adequações para atender as necessidades dos alunos. Mensalmente, uma 

coordenação é destinada ao estudo de temas relevantes para a prática pedagógica. 

As monitoras têm uma coordenação semanal ás sextas-feiras das 09h às 

10h, com 1h de duração, são abordados temas relevantes para sua prática diária, 

além do planejamento das atividades recreativas realizadas no turno vespertino. 

O trabalho pedagógico é desenvolvido contemplando os seguintes 

momentos: 

 07h30min - Entrada das crianças, recebemos no pátio da creche, 

onde é direcionada as crianças do maternal II, para deixar a 

mochila na sala para desenvolver a autonomia; 

 07h40min às 07h55min - Café da manhã servido no pátio ou na 

sala se estiver chovendo;  

 08h00min às 08h10min – Momento de higienização, Hidratação e 

banheiro (sempre que a criança necessita é também oferecido 

esses momentos); 

 08h15min às 09h50min – Momento pedagógico rodinha, contação 

de historia, parque, brincadeiras, educação musical, protagonismo 

infantil, teatro, atividades nutricionais. Sempre incentivando o 

desenvolvimento da criança e explorando as habilidades, 

respeitando as fases e o momento da criança ao realizar as 

atividades proposta;  

 09h55min às 10h15min – Lanche é oferecido no pátio da creche ou 

em espaços livres como se fosse um piquenique;  

 10h15min às 10h25min – Momento de higienização, Hidratação e 

banheiro (sempre que a criança necessita são também oferecidos 

esses momentos);  

 10h25 às 12h00 - Momento pedagógico rodinha, contação de 

historia, parque, brincadeiras, educação musical, protagonismo 

infantil, teatro, atividades nutricionais. Sempre incentivando o 

desenvolvimento da criança e explorando as habilidades, 



 

 
 

respeitando as fases e o momento da criança ao realizar as 

atividades proposta; 

  12h00min às 12h10min – Momento de higienização, Hidratação e 

banheiro (sempre que a criança necessita são também oferecidos 

esses momentos); 

 12h10mim às 12h40mim – Almoço é oferecido no pátio, os 

Berçários realizam a alimentação na sala nas cadeiras de 

alimentação, as crianças bem pequenas são servidas no 

refeitório/pátio de auto servimento para desenvolver a autonomia 

da criança; 

  12h40min às 13h00min – Momento de higienização, Higienização 

bucal, Hidratação e banheiro (sempre que a criança necessita é 

também oferecido esses momentos); 

 13h00mim às 14h00mim – Momento do sono é oferecido esse 

momento para as crianças descasaram e se preferir dormir, cada 

criança deita no seu colchão, com o seu lençol e manta; 

 14h00mim às 14h40mim – Momento de higienização é oferecido 

um banho onde desenvolve a autonomia de cada criança; 

 14h40min às 14h55min – Lanche da tarde é oferecido no pátio da 

creche para as crianças bem pequenas no modo de auto 

servimento; 

 15h00mim às 16h00mim – Momento de atividades vespertinas 

acompanhado pelos monitores e no caso do maternal I pela 

professora de 40horas, onde são realizadas atividades lúdicas 

proporcionado momento de diversão e aprendizagem; 

 16h00min às 16h55min – atividade orientada pelas monitoras; 

 16h55 às 17h15 – Jantar oferecido no pátio da creche; 

 17h00mim – Saída das crianças.  

Nas atividades pedagógicas desenvolvidas pelas professoras são oferecidos 

diversos materiais, como são solicitadas nas diretrizes pedagógicas e operacionais 

para as instituições educacionais parceiras que ofertam educação infantil. 

 



 

 
 

           1 PROJETOS INTERDISCIPLINARES 

Considerando que estamos formando crianças conscientes, críticas, ativas 

e politizadas, não poderíamos deixar de abordar temas de extrema relevância para a 

nossa realidade atual. Dessa forma os eixos transversais Educação para a 

Diversidade, Educação para a Sustentabilidade, Cidadania e Educação, em e para Os 

Direitos Humanos são contemplados na nossa prática diária ao ensinarmos as 

crianças a respeitarem o colega, a buscarem as qualidades que cada um tem, a 

tratarem o outro como gostariam de serem tratadas, a apagarem a luz ao sair da sala, 

a fecharem a torneira após o uso, a não desperdiçarem a comida e os materiais, 

como combater as doenças que fazem parte do nosso dia a dia (Dengue, Zica, 

Chicungunha, H1N1), entre outros.  

Considerando que o atendimento do CEPI Estrela do Cerrado é prestado 

ao público da Educação Infantil, os eixos integradores nos orientam sobre como 

mediar à construção do conhecimento pelos discentes. Para que essa mediação seja 

efetiva, é fundamental que o corpo docente assuma sua condição de ser humano e 

acolha e perceba cada criança como ser humano (cuidar). Assim, os professores 

devem garantir às crianças as condições necessárias para construírem seu 

conhecimento (educar). Os conteúdos são trabalhados de forma lúdica (brincar), 

considerando que dessa forma a criança apreende e compreende a realidade e, 

preferencialmente, em grupo, oportunizando as trocas entre as crianças (interagir). 

No CEPI Estrela do Cerrado é desenvolvido o Currículo em Movimento da 

Educação Infantil, que prioriza os seguintes campos de experiências: O eu, o outro e 

o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, 

pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações.   

Cada um desses campos de experiências tem um objetivo, conforme 

discriminado abaixo: 

 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.) no sentido de formar sua identidade e alteridade. 

Fomenta-se o fortalecimento das crianças nos seus grupos e o 



 

 
 

respeito aos demais que delas diferem elementos fundamentais da 

beleza e riqueza da diversidade humana. 

A proposta passa também pela a constituição da autonomia, da 

autorregulação, do autocuidado, bem como dos sentimentos de 

reciprocidade. A partir desse entendimento, o cuidado com os outros 

e com o meio ambiente, o pertencimento e responsabilidade com as 

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

Cientes da interlocução entre as múltiplas linguagens da infância, as 

linguagens mais presentes neste campo de experiência são: 

cuidados consigo e com o outro e interações com a natureza e a 

sociedade. A constituição da identidade da criança está ligada ao 

conhecimento, controle e domínio do próprio corpo, bem como ao 

conhecimento de suas capacidades e limitações. De fato, esse 

conhecimento é o primeiro referencial da criança para se descobrir 

como pessoa e se inserir na vida de sua comunidade. O cotidiano do 

bebê e da criança é assinalado por sua inserção em diversas 

práticas sociais, processo fundamental para que conquistem 

conhecimentos sobre a vida social, ampliem suas experiências e 

estabeleçam novas formas de relação consigo, com o outro, com os 

instrumentos e com a natureza. 

A partir do que vivem e sabem sobre as crianças, os profissionais da 

educação devem proporcionar situações para que elas 

compreendam e internalizem a organização da sociedade, as 

diferenciações dos grupos sociais, as maneiras de viver e de 

trabalhar, o sentimento de pertencimento aos grupos sociais, dentre 

outros elementos que constituem a vida cultural humana. Importa 

abordar os acontecimentos, as manifestações culturais e as relações 

sociais em determinadas condições para elaborar as noções de 

tempo, de espaço e de consequências. Conhecer a própria história e 

a história da humanidade e constituir sua identidade coletiva também 

são prerrogativas dessa abordagem. Além disso, a criança, por ser 

um sujeito histórico-cultural, eminentemente social, também produz 

história e cultura. 

 Corpo, gestos e movimentos 



 

 
 

Esse campo de experiência propõe o trabalho voltado ao 

desenvolvimento corporal da criança que, ao se expressar, interage 

com o mundo desde cedo por meio de gestos e movimentos 

corporais, sejam eles dotados de intencionalidade ou de impulsos 

próprios da infância, bem como de espontaneidade ou coordenação 

de movimentos, gestos e sentidos. A criança brinca e interage em 

diversas situações sociais e culturais as quais está exposta, 

estabelecendo relações que produzem conhecimentos sobre si e o 

outro e, progressivamente, tomando consciência de sua 

corporeidade. Na Educação Infantil, as linguagens se entrelaçam e 

as diversas dimensões de aprendizagem se fundem na expressão da 

criança, o que torna essencial o trabalho corporal como instrumento 

de interação e comunicação que possibilita seu desenvolvimento e 

aprendizagem. O trabalho corporal educativo na Educação Infantil 

deve levar em conta a centralidade do corpo da criança, voltando-o 

para o conhecimento e reconhecimento de suas potencialidades, 

limites, sensações e funções corporais. Dessa forma, o corpo, como 

veículo de expressão das diversas linguagens (a música, a dança, o 

teatro e as brincadeiras, dentre outras), comunica-se com outros 

campos de experiência, de modo a promover possibilidades de 

desenvolvimento integral. Nesse processo, é fundamental considerar 

ainda as contribuições de todas as matrizes culturais que compõem a 

sociedade brasileira. Assim, jogos e brincadeiras de origem africana, 

indígena e europeia, que deram origem à população brasileira, por 

exemplo, devem ser considerados para o planejamento das ações na 

Educação Infantil. 

Os cuidados físicos com o corpo passam pelas interações da criança 

com o meio, com o outro e consigo mesma, fato que torna o trabalho 

educativo corporal primordial ao desenvolvimento da noção do que é 

seguro ou do que pode promover riscos para sua integridade física. 

No entanto, ressalta-se que tais cuidados devem propiciar à criança 

condições de expressão sem que supostas limitações tolham seu 

desenvolvimento. O trabalho pedagógico nesse campo de 

experiência deve propiciar explorações de movimentos que envolvam 



 

 
 

o próprio repertório da criança, ampliando-o à descoberta de 

variados modos de ocupação dos espaços com o corpo, bem como 

de atividades que lhe possibilite expressões cognitivas e afetivas em 

suas relações sociais e culturais, entrelaçadas às diversas 

linguagens e campos de experiências trabalhados. Para tal, o 

repertório deve abranger atividades que envolvam 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. Além dessas, o repertório pode incluir também 

as atividades que surgirem das brincadeiras e interações propostas 

no trabalho educativo com outras linguagens e campos de 

experiência, em que a autonomia e o protagonismo infantil devem ser 

levados em consideração nos objetivos pretendidos nesse campo de 

experiência. 

 Traços, sons, cores e formas 

Esse campo de experiência abrange o trabalho educativo que 

evidencia as manifestações artísticas, culturais e científicas como 

aporte de desenvolvimento infantil, sejam elas locais ou de maior 

amplitude, como regionais, nacionais ou internacionais. Nele, 

reconhece-se que a criança está imersa na cultura desde seu 

nascimento e convive com manifestações diversas, por meio de 

variados veículos aos quais está exposta, como dramatização, 

dança, vídeos, jogos de faz de conta, brincadeiras, sonoridades e 

músicas que ouve cotidianamente, cores que permeiam suas 

atividades sociais e culturais, dentre outros. A criança como sujeito 

social e cultural produz cultura e traz consigo experiências e 

vivências provenientes de suas relações nos diversos grupos sociais 

aos quais pertence, como família, igreja, clubes, dentre outros, que 

compõem rico material de trabalho no espaço da Educação Infantil. 

O trabalho nesse campo de experiência deve propiciar o 

desenvolvimento da expressão criativa da criança ao levar em 

consideração seu percurso de aprendizagem, os processos pelos 

quais passou e as relações imbricadas neles. Portanto, cabe 



 

 
 

ressaltar que, como organizador da prática educativa com a criança, 

o professor de Educação Infantil, ao voltar seu olhar e escuta 

sensível ao que a criança expressa, precisa ampliar sua percepção 

acerca dos contextos envolvidos em seu desenvolvimento nesse 

campo de experiência, valorizando as diversas formas de expressão 

e linguagens, como as artes visuais, a música, a dança e o teatro, de 

maneira a não hierarquizar ou suprimir a oferta dessas formas de 

expressão à criança. Dessa forma, deve-se atentar 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. 

Essa expressão deve conter elementos voltados à liberdade de 

criação, de imaginação e de experimentação. Cabe, na Educação 

Infantil, possibilitar espaços que não limitem o desenvolvimento da 

criança, e sim que propiciem o contato com suas potencialidades de 

criação e participação em situações promotoras de sensibilização, de 

produção coletiva e individual, de valorização da própria expressão e 

apreciação do trabalho do outro (VIGOTSKI, 2003; 2009). Conduzir a 

criança à criticidade necessária ao desenvolvimento de sua própria 

identidade nesse campo de experiência a coloca em seu verdadeiro 

lugar de direito na educação: o de protagonista, ofertando-lhe 

condições de eleger e estabelecer a fruição e suas predileções 

perante as manifestações artísticas e culturais com as quais interage, 

propiciando-lhe também o trabalho com a dimensão estética da arte. 

Não obstante, o professor deverá expandir esse campo de 

experiência de modo a ofertar um cardápio de possibilidades para as 

atividades da criança, perpassar o material cultural produzido em 

diversos tempos e espaços pela humanidade, bem como dar espaço 

ao novo produzido no “aqui e agora” do cotidiano da Educação 

Infantil, evidenciando a importância e o respeito à autoria. As 

atividades nesse campo de experiência devem ainda primar pelo 



 

 
 

desenvolvimento do senso estético da criança e do conhecimento de 

si mesma e dos outros, ao levar em consideração os contextos da 

realidade na qual cada uma está inserida. Assim, de modo a 

vislumbrar possibilidades de trabalho sustentável para além das 

convenções estabelecidas por meio de materiais educativos 

formatados, as atividades devem propor manipulações de materiais 

de diversas texturas, cores, sonoridades, tamanhos, formas e, assim, 

compor um cardápio que favoreça tanto a ação individual da criança, 

quanto a ampliação das possibilidades do trabalho coletivo. A 

manifestação artística musical, por exemplo, precisa ser explorada 

para além das funções de comando atitudinal como geralmente se 

observa nos espaços de Educação Infantil. A educação da escuta 

atenta e intencional às variedades sonoras existentes no cotidiano da 

criança vai além do trabalho puramente imitativo ou reprodutivo de 

técnicas de utilização instrumental, ou do mero canto de canções 

infantis sem intencionalidade educativa musical. Ela deve promover 

condições do desenvolvimento de um trabalho investigativo cujo 

material sonoro observado e reconhecido em suas características 

(altura, timbre, andamento, intensidade etc.) pode se tornar produção 

de elementos e trilhas sonoras para histórias, composições 

individuais ou coletivas, enriquecendo a expressão, a fruição e a 

apreciação musical da criança (MARTINEZ; PEDERIVA, 2014). 

Partindo de uma educação sonora significativa, a criticidade e a 

ampliação cultural da criança e de seus pares alicerçam seu 

desenvolvimento nessa linguagem, possibilitando-o sem que juízos 

de valores externos desqualifiquem suas expressões de 

musicalidade, afinal a música é uma atividade humana como outras 

quaisquer (PEDERIVA; TUNES, 2013; MARTINEZ, 2017). Assim, o 

desenvolvimento das linguagens corporais que denotam expressão 

artística como a dança e o teatro devem ser encarados como 

cotidianos na Educação Infantil, pois a criança interpreta papéis para 

compreender situações vivenciadas ao seu redor. A Psicologia 

Histórico-Cultural evidencia a dramaticidade da criança como própria 

dela em seu desenvolvimento; de forma similar, o desenho também 



 

 
 

se manifesta como ferramenta de expressão que traduz sua visão de 

mundo bem como as variadas técnicas próprias das artes visuais. 

Dessa maneira, tais linguagens trabalhadas, inclusive 

simultaneamente como linguagens complementares, podem ofertar 

meios mais amplos de desenvolvimento da criança, incluindo o 

trabalho com o material audiovisual, que também surge como uma 

ferramenta importante, o que pode contribuir para revelar o olhar da 

criança sobre o cotidiano, como, por exemplo, quando ela fotografa 

uma cena, um objeto ou determinadas formas, evidenciando sua 

particularidade, suas relações e seu interesse investigativo nos 

objetos fotografados. Observa-se, então, que as possibilidades de 

trabalho por meio de variadas atividades propostas nesse campo de 

experiência devem almejar o desenvolvimento integral da criança, 

ressaltando o que ela traz consigo e suas possibilidades de 

desenvolvimento e aprendizagem, como protagonista em seus 

processos educativos na Educação Infantil. Cabe ao professor dessa 

etapa ocupar seu lugar no desenvolvimento das linguagens 

abarcadas nesse campo de experiência, assumindo o papel de um 

organizador do espaço educativo que tenha como principal foco o 

desenvolvimento da criança por meio das atividades propostas, 

planejadas e ordenadas. Os mecanismos de desenvolvimento das 

atividades educativas, nesse campo de experiência, não devem se 

restringir aos fatores específicos das linguagens, mas sim abranger 

contextos da vida humana nos quais as crianças estão inseridas. 

Para tal, o professor de Educação Infantil torna-se um investigador 

juntamente com suas crianças e pares e possibilita a participação 

colaborativa da comunidade, bem como eventualmente de parceiros 

das áreas específicas quando desejado. 

 Escuta, fala, pensamento e imaginação 

Na Educação Infantil, é importante que as crianças participem de 

experiências de falar e ouvir, de forma a potencializar sua 

participação na cultura falada – oral ou gestual –, pois “é na escuta 

de histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas 

narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas 



 

 
 

implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui 

ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social” 

(BRASIL, 2017, p. 40). Este campo de experiência estabelece 

interlocuções mais prementes com as linguagens oral, escrita, 

corporal, artística e interações com a natureza e a sociedade, 

embora dialogue com as demais linguagens. No tocante às 

experiências com a linguagem oral e escrita, é importante reafirmar 

que não se espera que as crianças, na Educação Infantil, dominem o 

sistema alfabético. O que se pretende é que reflitam sobre esse 

sistema e participem criticamente da cultura escrita, de modo a 

desenvolver o prazer pela literatura, fruindo e exercitando a leitura e 

a escrita de acordo com suas possibilidades, ao ter como recursos as 

interações, as diversas linguagens e a imaginação. De acordo com 

os pressupostos teóricos deste Currículo – Psicologia Histórico 

Cultural e Pedagogia Histórico-Crítica –, o ser humano, por meio das 

relações com outros humanos e, em sociedade, inserido em um 

tempo e uma cultura, aprende a falar e a ouvir, a se posicionar e a 

acolher a opinião das outras pessoas, mesmo quando divirja do dele. 

A instituição que oferta Educação Infantil tem, pois, grande 

importância no sentido de introduzir as crianças nessas práticas, de 

modo a possibilitar vivências em que experimentem o 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 elementos. Na 

Educação Infantil, cujo objetivo não consiste em ensinar a escrever 

convencionalmente, a criança utiliza sua produção gráfica, o 

desenho, a fim de se comunicar. O propósito de comunicação faz do 

desenho um alicerce importante para a apropriação da língua escrita 

pela criança. Todavia, outras formas de expressão, aliadas ao 

desenho, devem ser contempladas no planejamento docente: a 

música, a brincadeira, a dança, o teatro, entre outras. Quanto ao 

aspecto da imaginação, esta ocupa um papel importante na 

perspectiva Histórico-Cultural. De acordo com Elkonin (2009), a 

capacidade de imaginação e substituição simbólica transformam o 

manuseio de objetos em brincadeira, pois está só existe se há ficção. 

Sobre a imaginação, Vigotski (2009) advertiu que, apesar de ser 

comum a crença de que as crianças têm uma imaginação mais rica 

do que os adultos, isso não procede. Para ele, a imaginação se 

alimenta da realidade, logo, quanto mais experiência, mais 

imaginação. O que ocorre é que as crianças costumam acreditar no 

seu poder imaginativo, e os adultos não. Dessa forma, brincar é vital 

para o desenvolvimento da criança em todos os aspectos: social, 

emocional, cognitivo, motor e fala. 

 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

Este campo de experiência do Currículo propõe que as crianças 

experimentem o mundo ao seu redor, enquanto investigam, 

descobrem, interagem, elaboram e transformam a sociedade na qual 

estão inseridas. De acordo com Arce, Silva e Varotto (2011), a 

criança, desde pequena, busca compreender, assim como o 

cientista, o mundo ao seu redor, partindo de sentimentos de 

admiração, encantamento e curiosidade diante dele. Esses 

sentimentos devem ser nutridos pelos adultos, que, 

intencionalmente, planejam propostas de pesquisa, investigação, 

exploração, constatação e refutação de ideais acerca do mundo, 

proporcionando atividades que estimulem a resolução de problemas 

inerentes à fase e ao contexto das crianças. Levando em conta a 

interlocução entre as múltiplas linguagens da infância, neste campo 



 

 
 

de experiência, as linguagens mais presentes são a matemática e 

interações com a natureza e a sociedade, embora também haja 

conexões com as demais. Este Currículo não propõe o ensino da 

Matemática de modo sistemático, mas o desenvolvimento da 

linguagem matemática. Assim, considerando que “enquanto atividade 

humana, a matemática é uma forma particular de organizarmos os 

objetos e eventos no mundo” (NUNES; CARRAHER; SCHLIEMANN, 

p. 13, 1988), sugere-se que, por meio da manipulação e 

experimentação proporcionadas pelas interações e brincadeiras, as 

crianças vivenciem a matemática debatendo e discutindo ideias que 

permitam a compreensão e o desenvolver de conceitos matemáticos. 

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

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

de situações que possibilitem a apropriação e o emprego desta 

linguagem. Isso se realiza mediante atividades que contemplem a 

matemática para além do uso dos números e possibilitem que se 

“recriem, em contextos significativos para as crianças, relações 

quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais” 

(DCNEI, 2010a, p. 25-26). Segundo Arce, Silva e Varotto (2011), 

frequentemente, a Educação Infantil tem organizado suas propostas 

apenas de acordo com o que é perceptível aos órgãos sensoriais. 

Todavia, esse processo necessita ser acompanhado da dedução e 

da investigação, que exigem da criança um planejamento mental e, 

consequentemente, favorecem o desenvolvimento dos processos de 

percepção, atenção, memória, fala, imaginação e criação. No 

processo de interação com o mundo físico e natural, a criança 

elabora explicações para os fenômenos e acontecimentos, bem 

como opera e refuta conceitos. De acordo com as DCNEI (BRASIL, 

2010a), as propostas pedagógicas devem incentivar a curiosidade, a 

exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o 

conhecimento das crianças em relação ao mundo físico, social, ao 

tempo e à natureza; a isso se propõe esse campo de experiência. 

A partir desse ano, a Creche Renascer elaborou um projeto único que será 

desenvolvido em todos os CEPIS sob sua responsabilidade. A cada tema, são 



 

 
 

destacados aspectos relevantes dentro de cada linguagem a partir dos quais, as 

professoras planejam as atividades semanais que serão desenvolvidas com as 

crianças de forma lúdica, atraente e significativa, de acordo com o Currículo em 

Movimento. 

As crianças também fazem a leitura dos murais, que foram produzidos por 

elas durante o mês. Ao final de cada mês, as turmas observam os murais e 

comentam as atividades e ilustrações expostas. É uma oportunidade para as crianças 

se colocarem sobre o trabalho realizado. No caso dos berçários, a professora 

conversa com as crianças destacando as atividades relevantes. Às vezes, as crianças 

apontam o que lhes chama atenção.                

Diariamente em sala, a professora destaca os aniversariantes e manda na 

agenda um cartãozinho de felicitações.  

A comemoração coletiva dos aniversários acontecerá bimestralmente, com 

a reunião de todas as crianças no pátio.  Nesse dia teremos bolo e suco no lanche. 

Toda sexta-feira acontece o dia do brinquedo, quando as crianças podem 

trazer um brinquedo de casa. É uma oportunidade de compartilhar com os colegas um 

pouco da sua vida pessoal. Esse dia é dedicado ao faz de conta. Algumas crianças 

compartilham seus brinquedos, outras querem brincar com o seu e o do colega, 

outras se agrupam e criam uma brincadeira usando os brinquedos de todas. As 

crianças que não trazem brinquedos usam os da sala. Observamos que ninguém quer 

brincar sozinho. Muitas vezes os brinquedos trazidos são abandonados e eles 

preferem mesmo é estar junto com os colegas. 

Quinzenalmente, realizamos a Hora do Conto quando as professoras e 

monitoras, conforme cronograma apresenta uma história para todas as crianças no 

pátio. A cada apresentação, uma dupla de professoras fica responsável pela 

preparação desse momento, que pode contar com a participação de outras 

professoras, monitoras e crianças.  

A partir deste ano, passamos a realizar semanalmente, às sextas feiras, o 

Momento Cultural, quando as crianças aprendem a valorizar e respeitar a Bandeira 

do Brasil e o Hino Nacional. Esse momento acontece com todas as crianças no pátio, 

e a cada semana uma turma é responsável pela bandeira. É um momento de 

convivência e aprendizado. 

Foram implementados também dois projetos de extrema importância para o 

desenvolvimento da criança. O projeto de musicalização estimulando a oralidade, o 



 

 
 

ritmo e noções de espaço, realizado toda quarta feira e o projeto corpo em 

movimento, onde é trabalhado também o ritmo e a descoberta corporal, realizado toda 

sexta feira.  

 

VI PRATICAS E ESTRATEGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

Em consonância com a orientação da SEEDF, no CEPI Estrela do Cerrado 

é realizada a avaliação dentro da perspectiva: avaliar para incluir, incluir para 

aprender e aprender para desenvolver-se. 

A avaliação deve contribuir para a conquista das aprendizagens por parte 

de todas as crianças. A avaliação para as aprendizagens tem o sentido de promover 

intervenções didáticas e pedagógicas pautadas na lógica do processo de 

aprendizagem das crianças, enquanto o trabalho pedagógico se desenvolve. 

Na concepção da avaliação formativa, tanto as crianças quanto os 

professores são avaliados. A avaliação é feita através do acompanhamento de perto 

das crianças pelas professoras e em todas as atividades realizadas ao longo do dia e 

da permanência da criança na instituição de ensino. 

 

1 Relação escola-comunidade  

 

 A família é a instituição primordial de cuidado e educação da criança na 

primeira infância.  A instituição de educação infantil não substitui a família, mas 

complementa a sua ação. 

 Por essa razão, as duas devem estar estreitamente articuladas de maneira que 

o processo de ensino e aprendizagem ocorra em ambos os espaços, recebendo uma 

interferência pertinente e assegurando seu desenvolvimento. 

 Portanto as famílias estão envolvidas nos objetivos educacionais, na 

programação e no desenvolvimento das atividades, tais como as reuniões de pais e 

mestres, os dias letivos temáticos, semana de educação para a vida, a participação 

nas avaliações institucionais, na construção e reformulação do PPP, entre outras 

ações que envolvem a família e a escola. 



 

 
 

 Às famílias são oferecidas palestras com temas diversos, gincanas, atividades 

diversas, de maneira a que os pais possam apontar suas contribuições e beneficiar-se 

também da ação pedagógica voltada primordialmente para seus filhos. 

 A Creche Renascer conta com a parceria do Mesa Brasil e o programa DF sem 

miséria, para um trabalho voluntário na alimentação e saúde das crianças. 

 Elaborar o PP com a comunidade escolar é uma oportunidade para a escola 

conhecer as necessidades das crianças e das famílias. A proposta pedagógica deve 

considerar as orientações contidas nas diretrizes do currículo em movimento e pela 

BNCC. Dessa forma, este documento se torna o resultado da reflexão coletiva dos 

educadores, familiares, crianças e comunidade. 

  



 

 
 

VII ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

No decorrer do trabalho e após cada evento realizado, fazemos uma 

avaliação do mesmo junto com a equipe pedagógica. 

Aproveitamos os momentos em que os pais estão presentes na Creche, 

reuniões e dias letivos temáticos, para obtermos deles a avaliação do trabalho 

realizado.  Procuramos considerar os pontos positivos e negativos destacados pelos 

pais em suas avaliações, mas ainda não conseguimos implementar as sugestões 

dadas por eles, como por exemplo. 

Realizamos o Conselho de Classe com a professora de cada turma, 

quando avaliamos as conquistas das crianças e os aspectos que ainda precisam ser 

trabalhados. Tais informações são registradas na ata de cada turma e servem para 

subsidiar o trabalho no segundo semestre ou ano letivo subsequente. 
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APENDICE I 

 

DIMENSÃO OBJETIVOS 

 
 
Gestão 
Pedagógica 
 
 
Gestão das 
aprendizagens e 
dos resultados 
educacionais 

Garantir o atendimento às crianças e aos profissionais 
mantendo a unidade do PP; 

Promover reflexão sobre as práticas pedagógicas na 
Instituição. 

Aprimorar o trabalho pedagógico que leva a criar condições 
fundamentais para a autodeterminação dos educandos. 

Assegurar as aprendizagens por meio da ludicidade e da 
criatividade. 

Levar o aluno a ser protagonista da sua aprendizagem; 

Estabelecer como foco a aprendizagem, apontando 
resultados concretos a atingir; 

Acompanhar o aluno da creche, mediante registro da sua 
frequência e do seu desempenho em relatórios, semestral; 

Combater a evasão escolar pelo acompanhamento individual 
das razões da não frequência do educando; 

 
 
 
 
Gestão 
Participativa 
 
Gestão de 
Pessoas 

Acompanhar e avaliar, com participação da Comunidade e 
das Políticas Públicas Educacionais  

Conduzir a instituição e os educadores a definir os rumos que 
querem tomar, indicando ações concretas que serão 
contempladas a fim de alcançar os ideais de transformações 
traçadas. 

 

Motivar e manter equipes de auto desempenho nas mais 
diferentes áreas da instituição escolar com métodos 
diferenciados; 

Garantir a boa organização do trabalho; 

Prevenir contra a dispersão e desconcentração em relação 
aos objetivos educacionais; 

 
 
Gestão Financeira 
 
Gestão 
Administrativa 

Conservar o patrimônio escolar. 

Zelar pelo serviço de alimentação com qualidade. 

Aplicar os recursos financeiros recebidos pelo GDF e pela 
mantenedora, efetuando os gastos de acordo com os 
procedimentos legais. 

Manter parcerias com a Secretaria da Educação SEEDF e 
com a Mesa Brasil.  

Buscar fontes alternativas de recursos para manter o bom 
funcionamento da escola e Cuidar para o bom atendimento 
ao aluno 

Conservar os espaços escolares em condição limpa e 
agradável. 

Garantir recursos materiais necessários para o bom 
desenvolvimento do trabalho pedagógico 

 



 

 
 

Metas 

 
PDE 
Nº meta 

 
METAS 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

Garantir 100% do atendimento às crianças e 
aos profissionais durante toda a vigência do 
PP; 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Promover reflexão sobre as práticas 
pedagógicas na Instituição; 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Assegurar as aprendizagens por meio da 
ludicidade e da criatividade; 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Registrar 100% da frequência e do seu 
desempenho do aluno em relatórios, 
semestral; 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Combater em 100% a evasão escolar; X X X X 

Acompanhar e avaliar, 100% das Políticas 
Públicas Educacionais; 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Manter 100% das parcerias com a Secretaria 
da Educação SEEDF, com a Mesa Brasil. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Motivar e manter 100% das equipes em auto 
desempenho; 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Garantir em 100% a boa organização do 
trabalho; 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Conservar 100% o patrimônio escolar. X X X X 

Zelar 100% pelo serviço de alimentação com 
qualidade. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Aplicar 100% dos recursos financeiros 
recebidos pelo GDF e pela mantenedora 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Cuidar 100% para a oferta do atendimento de 
qualidade ao aluno 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Garantir 100% dos recursos materiais 
necessários para o bom desenvolvimento do 
trabalho pedagógico 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 



 

 
 

APÊNDICE II – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 
 

“Não há saber mais ou saber menos: Há saberes diferentes”. 

Paulo Freire 

 

Falar de educação infantil significa, num primeiro momento, falar de 

aspectos que traduzem as características da linguagem própria da criança: 

imaginação, ludicidade, simbolismo, representação. 

 

A Estrutura Curricular e Seus Eixos Norteadores  

 

A criança desde que nasce é um ser ativo. Possui um repertório de 

condutas ou reflexos inatos que lhe permitem interagir com seu meio e 

experimentar as primeiras aprendizagens, consistindo nas adaptações que faz às 

novas condições de vida. O contato do bebê com o meio humano transforma 

essas condutas inatas em respostas complexas. Aos poucos assimila novas 

experiências, integrando-as aos que já possui, gerando novas respostas. Este 

processo de adaptação às condições novas que surgem se dá ao longo de toda a 

infância. 

Durante o primeiro ano de vida, a criança constrói um pensamento 

essencialmente prático, ligado à ação, a percepção e ao desenvolvimento motor. É 

através dessas ações que a criança processa informações, constrói 

conhecimentos e se expressa desenvolvendo seu pensamento, é nessa fase que 

as ações das crianças passam a ser cada vez mais coordenadas e intencionais. 

O aperfeiçoamento da linguagem, o aumento do vocabulário deverá ser 

permeado pela diversidade de experiências e oportunidades sem contextos 

significativos para a criança. 

No que se refere ao desenvolvimento físico motor, os três primeiros anos 

de vida, representam a fase em que o crescimento ocorre de maneira mais 

acelerada. Elas quadruplicam de peso e dobram a altura em relação ao 

nascimento, adquirindo movimentos voluntários e coordenados. Controlam a 

posição de seu corpo e o movimento das pernas, braços e tronco, significa que 

correm, rolam, deitam e tantas outras coisas. 



 

 
 

O desenvolvimento motor se dá quando a criança adquire padrões de 

movimentos musculares, controle do próprio corpo e habilidades motoras, onde 

alcança possibilidades de ação e expressão. Está relacionado com o 

desenvolvimento psíquico, principalmente no primeiro ano de vida. Ao desenvolver 

a ação motora a criança está construindo conhecimento de si próprio sobre o 

mundo que a cerca. Esta relação construtiva que a criança estabelece com 

objetos, acontecimentos e pessoas constituirão uma base fundamental para o seu 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. 

Aos três anos, a criança já possui um repertório de conhecimentos 

construídos, a partir de suas experiências. Há um desenvolvimento claro das 

habilidades sociais ampliando os vínculos afetivos e sua capacidade de 

participação social. 

A criança dos três aos cinco anos de idade apresenta seu 

desenvolvimento de forma menos acelerada, caracterizado pelo progresso 

advindo das fases anteriores. 

O desenvolvimento da capacidade de simbolização progride através da 

linguagem, da imaginação, da imitação e da linguagem. Ela faz uso do repertório 

cada vez mais rico de símbolos, signos, imagens e conceitos para mediar à 

relação com a realidade e o mundo social. 

A linguagem é bem desenvolvida, devido a diversificações de situações, 

pois amplia a expressão verbal, tendo quase que um domínio completo de todos 

os sons da língua por volta dos cinco anos de idade. 

Centrado nos eixos Formação Pessoal e Social e Conhecimento do 

Mundo, o ensino e a aprendizagem são atividades conjuntas, compartilhadas, que 

asseguram à criança ir conhecendo e contribuindo, progressivamente, o mundo 

que a envolve com os objetos, pessoas, os seus sistemas de comunicação, 

valores, além de ir conhecendo a si mesma. 

Com o fazer lúdico, pensa reflete e organiza-se para aprender em dado 

momento. Estas vivências são fundamentais para o processo de alfabetização e 

letramento. 

Devem-se considerar os conhecimentos que a criança já possui e suas 

várias experiências culturais para efetuar a ação pedagógica compartilhando, 

auxiliando a enfrentar novas perspectivas, mas do modo como à criança vê, 



 

 
 

apenas orientando e praticando até encontrar o fortalecimento nas relações 

pessoais, sociais e de conhecimento geral. 

 

Projetos interdisciplinares, Ações educativas e festas 

 

Os trabalhos educativos do CCEPI são organizados sob a forma de 

Projetos de Trabalho, em que o processo de aprendizagem ocorre a partir da 

resolução de problemas significativos para o grupo de alunos, de acordo com a 

faixa etária. 

As organizações do espaço físico e das atividades diárias são 

cuidadosamente planejadas para que, além de atender as necessidades de 

segurança, aconchego, afeto, higiene e alimentação, repouso e privacidade, sejam 

promovidos a socialização, autonomia, movimento e jogo, expressão e 

descoberta, exploração e experimentação. Um ambiente de educação infantil deve 

permitir à criança realizar atividades lúdicas, oportunizando a fantasia, o jogo 

simbólico, as descobertas e auxiliando na construção de conhecimentos 

individuais e coletivos. 

A interdisciplinaridade é vista como um elemento de apoio dentro desse 

processo de ensino e aprendizagem. Trabalhar a interdisciplinaridade é trabalhar 

nas mais diferentes áreas do conhecimento para distinguir os pontos que os unem 

e que os diferenciam. Cada disciplina e desse modo se detectar onde poderão 

estabelecer as conexões possíveis e reunir novas produções do conhecimento, 

pesquisas, possibilidades de trocas de experiências e interação entre as diferentes 

áreas do saber. Essa compreensão crítica colabora para o conhecimento através 

de um saber parcelado que será refletido dentro do conhecimento social. 

Ao conhecer o que significa interdisciplinaridade a sala de aula deixa de 

ser um espaço fechado restrito apenas à transmissão de conteúdos e, sim, um 

espaço aberto para a comunicação à troca de ideias entre professore e alunos, 

alunos e alunos e por que não, entre professores e professores. 

Com isso, abordamos os projetos de forma universalizada, ou seja, 

durante todo o decorrer do ano letivo, trabalhando assim as principais ações dos 

projetos pedagógicos, e delimitamos o período para sua culminância. 



 

 
 

CONTRIBUIÇÕES PROPOSTA PEDAGÓGICA 2020 CEPI ESTRELA DO CERRADO. 

PROJETO AS CRIANÇAS E SEUS POR QUES. 

        TEMA OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇOES  RESPONSÁVEIS  

 
POR QUE EU 
PRECISO 
APRENDER 
QUE... 
TENHO 
LUGAR 
NESTE 
MUNDO 

 
 

 Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na 

interação com crianças de diferentes faixas etárias 

e com adultos;  

 Compartilhar os objetos e os espaços com crianças 

de diferentes faixas etárias e com adultos e 

negociar sua participação em brincadeiras;  

 Conhecer, utilizar e negociar regras básicas de 

convívio social nas interações, nas brincadeiras e 

no uso de espaços diversos;  

 Identificar e utilizar diferentes possibilidades de 

comunicação com as pessoas do convívio social, 

respeitando as regras sociais; 

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em 

sua capacidade para enfrentar dificuldades e 

desafios. 

 Perceber que as pessoas têm características físicas 

diferentes (altura, etnia, preferências, local de 

 Elaborar momentos no 

pátio, permitindo que as 

crianças de se socializem 

através de brincadeiras, 

Educação musical, Hora do 

conto, momento cívico 

dentre outros;   

 Familiarização das crianças 

com: as professoras, 

funcionários, outras 

crianças, com os espaços e 

ambientes, com a rotina;  

 Realizar a dinâmica da 

caixa de tesouro, permitir 

que a criança ao abrir a 

caixa veja se refloxo no 

espelho e se sinta valiosa; 

 Direção 

Pedagógica, 

Coordenação 

pedagógica, 

Professores. 

Nutricionista 

e monitores. 

 



 

 
 

moradia), respeitando e valorizando a diversidade; 

 Conhecer, utilizar e negociar regras básicas de 

convívio social nas interações, nas brincadeiras e 

no uso de espaços diversos; 

 Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para 

lidar com conflitos nas interações com crianças e 

adultos, com a orientação de um adulto; 

 Identificar, nomear e distinguir os membros de sua 

família, reconhecendo que há diferentes 

configurações familiares; 

 Reconhecer sua sexualidade, percebendo que 

existem diferenças físicas e comportamentais entre 

as pessoas, e iniciar a formação de sua imagem 

corporal; 

 Realizar pequenas tarefas do cotidiano que 

envolvam atitudes de manutenção, preservação e 

cuidados com os pertences pessoais e coletivos; 

 Reconhecer a importância da troca e da partilha 

dos brinquedos e outros materiais disponibilizados 

no grupo; 

 Perceber sua imagem no espelho e em diferentes 

 Desenvolver nas rodinhas 

diárias roda de conversas, 

permitir que cada um 

desenvolva conversas 

sobre temas dirigidos ou 

livres; 

 Propiciar o 

desenvolvimento de 

virtudes indispensáveis à 

formação humana e 

atividades relacionais; 

 Favorecer o cuidado com o 

outro e regras de 

convivência; 

 Confeccionar um livro 

individual, realizando uma 

escuta sensível do 

professor para com o aluno 

e permitindo que ele ilustre 

o livro através do grafismo; 

 Despertar o imaginário 

através de contações de 



 

 
 

fotografias; 

 Desenvolver, gradativamente, a capacidade de 

fazer escolhas, identificando situações de risco nos 

diferentes espaços e reagindo com atitude de 

cuidado; 

 Experimentar, nas relações, o sentimento de justiça 

e respeito à diversidade; 

 Dialogar com crianças de diferentes idades e 

adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões;  

Historias e brincadeiras de 

faz de conta; 

 Realizar atividades lúdicas 

para contribuir com que a 

criança entenda sua 

importância no meio em 

que ela vive; 

 Promover um livro pessoal 

onde os pais respondem 

sobre o seu filho, 

incentivando a família 

interagir melhor com a 

escola; 

 Construir cartazes com 

tintas e assim permitir que 

a criança pinte os cartazes 

conforme seu humor; 

 Realizar dobraduras com 

revistas e incentivar que as 

crianças se ajudem. 

 
 
 

 Reconhecer sua sexualidade, percebendo que  Através de historias,  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
POR QUE EU 
PRECISO 
APRENDER 
QUE... 
HIGIENE É 
IMPORTANTE  

existem diferenças físicas e comportamentais entre 

as pessoas, e iniciar a formação de sua imagem 

corporal; 

 Desenvolver hábitos de higiene: pedir para ir ao 

banheiro, lavar as mãos, limpar o nariz, escovar os 

dentes, percebendo-os como necessidades para 

seu bem-estar; 

 Estabelecer o controle progressivo de suas 

necessidades fisiológicas e realizar, de modo 

independente, atividades de alimentação e 

higienização; 

 Demonstrar progressiva independência no cuidado 

do seu corpo; 

 Identificar os materiais utilizados na higiene 

corporal, a fim de utilizá-los gradativamente, com 

autonomia.  

brincadeiras ensinar e estimular 

os hábitos de higiene pessoal;  

 Usar o espelho para que a 

criança se reconheça e 

reconheça suas características; 

 Realizar desenhos de auto 

retrato; 

 Demonstrar a importância dos 

cuidados com o corpo e da 

higiene para a saúde; 

  Refletir sobre as suas ações 

diárias em relação a sua saúde, 

o que engloba cuidado e 

preservação com o meio 

ambiente e com a higiene; 

  Valorizar atitudes relacionadas 

à saúde e ao bem estar 

individual e coletivo;  

 Valorizar a importância da 

higiene, e assim aprender a se 

cuidar e se amar; 



 

 
 

 Realizar na sala de aula a 

“Feira do banho”, trazendo 

todos os objetos envolvidos na 

higiene corporal; 

 Monte-os num pequeno balcão 

e esta exposição poderá ser 

usada toda vez que o assunto 

permitir; 

 Assistir vídeos na 

brinquedoteca relacionados ao 

tema desenvolvido. 

 
 
 
 
 

POR QUE EU 
PRECISO 
APRENDER 
QUE É 
PRECISO 
CUIDAR DO 
MEIO      
AMBIENTE 
 

 Manusear e experimentar diferentes planos, 

texturas e espaços de materiais diversos (jornais, 

papel, papelão, embalagens, objetos, dentre 

outros); 

 Conhecer tintas alternativas feitas a partir de 

materiais naturais; 

 Experimentar e conhecer diversas texturas de 

variados materiais, relacionando texturas/ objetos/ 

materiais; 

 Interagir com crianças de diferentes idades, 

 Roda de conversa com os 

alunos sobre a importância 

água para a nossa vida; 

 Pesquisas sobre a água e onde 

encontramos; 

 Realizar através de musicas e 

vídeos aulas diversificadas, 

causando interesse por parte 

do aluno; 

 Preparar atividades lúdicas 

 



 

 
 

utilizando brinquedos de materiais alternativos; 

 Observar, relatar e descrever incidentes do 

cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, 

chuva etc.); 

 Identificar situações de cuidado de plantas e 

animais nos espaços da instituição e fora dela. 

Identificar e nomear cores nos ambientes, na 

natureza, em brinquedos e objetos; 

 Identificar e distinguir realidades geográficas 

urbanas e rurais, desenvolvendo o respeito pelas 

diversidades; 

 Conhecer ações relacionadas ao consumo 

sustentável (economia de matéria prima, água, 

energia) e atitudes como reduzir, reciclar e 

reutilizar, desenvolvendo práticas de cuidado com o 

meio ambiente; 

 Compreender a importância da conservação, do 

uso racional e do reaproveitamento de objetos 

utilizados individual e coletivamente; 

 Observar e participar de ações que envolvam 

separação de materiais recicláveis e reutilizáveis; 

para ser apresentada na feira 

cultural; 

  Trabalhar o ciclo da água 

através de experiências; 

 Questionar quantas vezes 

usamos a água no nosso dia, e 

quais atitudes tomamos para o 

consumo consciente; 

 Realizar atividades de pinturas 

e colagens; 

 Conhecer os animais que 

necessitam da água para 

sobreviver; 

 Sensibilizar os alunos a 

auxiliarem no cuidado com a 

escola, não jogarem lixo no 

chão; 

 Resgatar junto aos alunos a 

importância de vivermos e 

convivermos em um ambiente 

limpo; 



 

 
 

 Observar os elementos da natureza, tais como 

água, luz, solo, ar, identificando-os, nomeando-os e 

relacionando-os aos seres vivos; 

 Identificar os seres vivos a partir da observação de 

suas características físicas, tipo de alimentação, 

Habitat, modos de locomoção e sua relação com o 

ambiente e outros seres vivos; 

 Conhecer os ciclos de vida de plantas, animais e 

seres humanos; 

 Participar do plantio e cultivo de horta ou jardim, 

desenvolvendo hábitos de cuidado e 

responsabilização com o meio ambiente; 

 Identificar ações humanas que contribuem para a 

preservação ou degradação do meio ambiente; 

 Conhecer os elementos da natureza (sol, ar, água e 

solo), a fim de perceber sua influência no ambiente 

(chuva, seca, frio, calor); 

 Identificar fenômenos da natureza e sua influência 

nas ações humanas (construção de abrigos para 

proteção da chuva, construção de para-raios, bocas 

de lobo); 

 Relacionar as cinco cores 

básicas aos lixos 

correspondentes. (Verde= vidro, 

Amarelo=metal; Azul= papel; 

Vermelho= plástico; Marrom= 

orgânico); 

 Incentivar os cuidados com o 

nosso planeta; 

 Incentivar a sustentabilidade; 

 Plantar arvores ao redor da 

creche e incentivar o cuidado e 

acompanhar o seu 

desenvolvimento; 

 Através de historias conhecer o 

elementos da natureza e depois 

de forma lúdica permitir que as 

crianças tenha contato com os 

mesmo; 

 Proporcionar passeios para 

conhecermos os principais 

ecossistemas da nossa cidade; 



 

 
 

 Explorar maquetes, mapas e globos; 

 Conhecer e nomear plantas e animais do Cerrado; 

 Observar as características de Brasília e do 

Cerrado; 

 Observar a vegetação nativa e as transformações 

que ocorrem a partir de construções na cidade ou 

no campo. 

 Assistir vídeos na 

brinquedoteca relacionados ao 

tema desenvolvido. 

 

 

 

 

POR QUE EU 

PRECISO 

APRENDER 

QUE FAÇO 

PARTE DA 

CULTURA 

BRASILEIRA 

 Conhecer e discutir acerca da história de Brasília, 

curiosidades e a história de vida das pessoas que 

constituem esse contexto; 

 Participar ativamente de histórias sonorizadas, 

utilizando diversas fontes sonoras. 

  Desenhar descrevendo histórias, lugares e 

acontecimentos narrados; 

 Apreciar dramatizações de histórias, apresentações 

e jogos teatrais, observando sua temática. 

 Conhecer gradativamente os elementos visuais e 

sonoros da representação teatral: personagens, 

texto, caracterização, cenário e sonoplastia;  

  Participar da elaboração de cenários, figurino e 

maquiagem em situações de dramatização de 

 Melhorar a capacidade de 

leitura e compreensão de 

diferentes textos; 

  Ampliar as possibilidades 

de interpretação de texto;  

 Enfocar a importância de 

ouvir histórias e do contato 

da criança desde cedo com 

o livro, integrando assim 

FAMÍLIA/ESCOLA; 

 Proporcionar através da 

mala literária, uma 

interação entre a criança, a 

 



 

 
 

histórias conhecidas ou inventadas pelo grupo; 

 Vivenciar situações como plateia e artista por meio 

de jogos teatrais e faz de conta; 

 Participar de jogos teatrais com sombras, 

pantomima, fantoches, bonecos, máscaras, entre 

outras possibilidades; 

 Participar e interagir em brincadeiras de faz de 

conta, de modo a vivenciar diferentes papéis 

sociais;  

 Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura 

de histórias e outros textos, diferenciando escrita de 

ilustrações, com orientação do adulto-leitor, a 

direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda 

para a direita); 

 Formular e responder perguntas sobre fatos da 

história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos; 

 Criar e contar histórias oralmente, com base em 

imagens ou temas sugeridos; 

 Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias 

ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc; 

escola e a família; 

 Realizar atividades através 

do tema fornecido pela 

secretaria de ensino do 

distrito federal, 

proporcionado integração 

no processo de 

aprendizagem; 

 Acontecerá uma vez por 

semana uma musicalização 

diferente, no pátio da 

creche com a presença de 

todas as turmas, 

proporcionando uma 

socialização e interação 

com acompanhamento de 

uma pedagoga. Para essa 

musicalização atingir ainda 

mais os objetivos proposto 

teremos como material de 

apoio instrumentos 



 

 
 

 Manusear diferentes portadores textuais, 

demostrando reconhecer seus usos sociais; 

 Manipular textos e participar de situações de escuta 

para ampliar seu contato com diferentes gêneros 

textuais (parlendas, poesia, telefonemas, histórias, 

tirinhas, cartazes, cardápios, notícias etc.); 

 Participar de narração de fatos em sequência 

temporal e causal; 

 Reconhecer as características de objetos, 

personagens, cenas de histórias e situações 

cotidianas; 

 Participar em situações individuais e coletivas de 

leitura, como forma de vivência estética; 

  Participar de leituras por meio de gravuras, 

imagens etc; 

  Compreender que livros e outros impressos têm 

autor, ilustrador e capa; 

 Vivenciar procedimentos de leitura de textos 

literários e não literários, apoiando-se em modelos 

de outras pessoas, mesmo não lendo de forma 

convencional; 

musicais, fantasias 

relacionadas às musicas 

cantadas, aparelho de som; 

 Confeccionar instrumentos 

musicais de materiais 

recicláveis e permitir que a 

criança participe da 

confecção;                     

 Acontecerá um dia da 

semana, juntar todas as 

turmas no pátio, e realizar 

alongamentos, e com 

musicas permitir que a 

criança dance e siga o 

comando das educadoras, 

em outros momentos 

realizar brincadeiras com 

ou sem musica de diversos 

ritmos, proporcionando um 

momento de interação e 



 

 
 

 Representar, por meio do grafismo (desenho), as 

histórias ouvidas; 

 Ouvir e respeitar canções e histórias de diferentes 

culturas; 

 Participar da recitação de parlendas, adivinhas, 

canções, poemas e trava-línguas; 

   Perceber, de forma gradativa, a ideia de 

representação por meio da produção de rabiscos e 

garatujas na realização de tentativas de escritas 

não convencionais; 

 Explorar diferentes fontes sonoras: o corpo 

(voz/canto, estalos, passos, palmas, onomatopeias, 

dentre outros); a natureza (sementes, madeira, 

folhas, cascas, pedras de diferentes formas e 

tamanhos, dentre outros); o objetos cotidianos e 

materiais reutilizáveis (caixas de papelão, 

embalagens plásticas, sacos de papel, potes de 

plástico, panelas, colher de pau, madeira, garrafas, 

vidros, tampas, tampinhas, dentre outros); 

 Criar livremente sons com o corpo, com objetos do 

cotidiano e com materiais reutilizáveis para 

movimento corporal; 

 Acontecera um dia na 

semana de acordo com o 

cronograma uma turma ou 

duas turmas juntas, com 

um tema definido ou livre a 

professora devera 

desenvolver no seu plano 

de aula atividades e 

contações de historia para 

que neste dia seja 

apresentada para todas as 

crianças no pátio da 

creche, proporcionando um 

momento de experiências e 

vivencias; 

  Desenvolver a Plenarinha 

que é uma proposta 

pedagógica que visa 

legitimar o protagonismo 

infantil nas unidades 



 

 
 

acompanhamento de músicas cantadas e/ou 

ouvidas; 

 Perceber e expressar sensações, sentimentos e 

pensamentos por meio da escuta e participação 

ativa de histórias sonorizadas; 

 Interpretar canções individual e coletivamente; 

 Expressar-se musicalmente de modo livre e 

direcionado por meio do canto, em variados 

momentos do cotidiano; 

 Experimentar a pulsação rítmica – tempo forte da 

música e da palavra por meio de escuta de 

cantigas, de jogos musicais corporais e 

brincadeiras cantadas, utilizando palmas e pés para 

marcação do tempo forte; 

 Confeccionar instrumentos e objetos sonoros com 

materiais reaproveitáveis, explorando suas 

sonoridades (chocalhos com vasilhames e grãos, 

clavas com pedaços de cabo de vassoura, 

tambores com potes e caixas diversos, dentre 

outros); 

 Explorar sonoridades de instrumentos musicais 

escolares Públicas e 

Instituições Educacionais 

Parceiras do DF; 

 Aproximar ou interagir de 

alguém ou de algo, através 

da música;  

 A música consegue 

desenvolver a motricidade, 

sensorial, ritmo e a 

afetividade, por isso 

justificasse a importância 

da musicalização nas 

atividades proposta; 

 Promover o 

desenvolvimento cognitivo, 

psicomotor e o emocional, 

pois entendemos que 

através do brincar que a 

criança desenvolve essas 

áreas na primeira infância e 



 

 
 

convencionais, tais como: tambores, sinos, 

xilofones, teclados, coquinhos, triângulos, 

pauzinhos (clavas), brinquedos e objetos que 

emitam sons variados; 

 Cantar músicas explorando a intensidade do som 

(forte/fraco) e perceber a intensidade por meio da 

vibração, tateando caixas de som durante a 

execução de músicas; 

  Cantar músicas explorando a altura dos sons 

(agudo/grave); 

 Expressar graficamente diversos sons, utilizando 

registro espontâneo por meio de grafismo, colagem, 

pintura, dentre outros; 

 Compreender a função social do dinheiro, de forma 

lúdica, em situações de vivência e manipulação 

(dinheiro de brinquedo) para a descoberta de que 

as cédulas e moedas têm valores e que são 

utilizadas na aquisição de produtos e serviços; 

  Reconhecer diversos tipos e origens de alimentos, 

compreendendo a importância de uma alimentação 

saudável; 

que é importante e 

fundamental para seu 

crescimento; 

 Promover o momento 

cívico, que será realizado 

toda sexta feira, o espaço 

utilizado será o Pátio da 

escola, onde será ouvido o 

Hino Nacional, E em 

momentos de rodinha a 

professora vai trabalhar a 

importância do hino 

nacional;  

 Promover o cuidado e 

construção da horta que 

tem como objetivo 

estimular as crianças a 

conhecerem os diferentes 

tipos de hortaliças, bem 

como, época de plantio, 

como cultivá-las e 



 

 
 

 Ampliar os movimentos por meio do arrastar e rolar 

em diferentes espaços, passando sobre obstáculos, 

por baixo de mesas e cadeiras e outros objetos, em 

caminhos marcados no chão; 

  Participar de circuitos que envolvam habilidades de 

locomoção: arrastar, andar para frente, andar de 

costas; 

 Participar de atividades que envolvam materiais 

diversos e de variados tamanhos para desenvolver 

a coordenação motora fina que envolva ações de 

rasgar, dobrar e amassar vários tipos de papéis, 

empilhar, encaixar, pinçar, recortar, colar, modelar 

com massa ou argila, montar quebra-cabeças, 

manipular grãos diversos etc; 

 Ampliar gradativamente as habilidades locomotoras 

de caminhar, correr, saltar, saltitar, pular, 

escorregar, rolar etc., visando à orientação espacial 

e à lateralidade, por meio de brincadeiras, jogos, 

ginásticas, danças etc; 

 Experimentar e conhecer diversas texturas de 

variados materiais, relacionando 

texturas/objetos/materiais; 

nutrientes presentes. 

Proporcionando assim, o 

interesse pelo cultivo e 

preparação saudável; 

 Promover a cozinha em 

casa que tem como 

objetivo a aproximação da 

família através do preparo 

de receitas e incentivando 

a conhecer as fases das 

preparações de diversos 

alimentos, despertando a 

curiosidade e criatividade; 

 Promover a feira do 

empreendedor com as 

crianças onde cada turma 

vai confeccionar algo para 

depois vendermos; 

 Desenvolver o lúdico 

nutricional tem como 



 

 
 

 Expressar-se livremente por meio de desenho, 

pintura, colagem, modelagens, recortes, 

manipulação de papéis utilizando diversos materiais 

(lápis; gizão de cera; papéis de tamanhos, cores, 

texturas e formatos variados; colas líquidas e em 

bastão; tintas variadas, de pintura a dedo, com 

pincéis grandes) entre outros. 

objetivo contribuir com 

desenvolvimento e 

aprendizagem da criança, 

através de atividades 

lúdicas de educação 

alimentar e nutricional, 

como: Jogo da memória 

das frutas e dominó dos 

legumes e vegetais e etc... 

 Promover a cozinha 

experimental, onde a 

nutricionista vai elaborar 

receitas com as crianças de 

uma forma prazerosa.  

 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. Incentivar a 

criança conhecer e cuidar 

do alimento desde sua 

plantação ate a colheita, 

onde todos terão acesso a 

desenvolver atividades 

relacionadas ao cuidado e 

importância dos alimentos; 

  Promover o interesse da 

criança em participar das 

elaborações de receitas 

junto com a nutricionista, 

contribuindo para que a 

criança se sinta parte da 

atuação, onde ela é vista 

como protagonista de todo 

o processo desenvolvido; 

 Promover atividades onde 

os pais possam perceber a 



 

 
 

importância desse 

momento e a 

aprendizagem que pode 

trazer para a criança e 

assim estreitando os laços 

entre a família e escola. 

 
 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO 

 

A avaliação será realizada com base nas diretrizes sobre avaliações expressas na PP da instituição. Deve organizar-se 

“numa lógica que valorize tanto as necessidades da criança, observando seus passos, avanços e dificuldades, como os processos e 

as interações vivenciadas no cotidiano da Educação Infantil” (2008, p. 29) Assim, não deve avaliar a criança em si mesma, mas em 

relação aos diversos contextos que convive, e, especialmente, na sua relação com as propostas e práticas pedagógicas oferecidas 

pelos educadores e com seus companheiros de grupo. 

Neste sentido o instrumento mais adequado é a observação diária das crianças em seu cotidiano/jornada identificando seus 

conhecimentos prévios sobre tema, a criança apresentará maiores avanços na direção do ensino do educador, cabe a este ter um 

olhar atento a todo o processo. Mas não basta observar a criança, é preciso sistematizar essa observação de forma que reflita todo 

o processo. A PP da Creche propõe alguns instrumentos para registrar esse processo, conforme explicito: Registros cotidianos; 

valorização e registro das produções das crianças. 

 

 



 

 
 

Estrutura de Projeto Integrador (INTER OU TRANSDISCIPLINAR) 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: CEPI Estrela do Cerrado 

Título do Projeto: As crianças e seus porquês. 

Etapas:  todo ano letivo Total de estudantes envolvidos: 
174 

Áreas de conhecimento:  

Equipe responsável: Direção, Coordenação, Professores, Monitores. 
 

 

JUSTIFICATIVA 

 Os quatros pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

conviver e aprender a ser. Propostos por Jacques delors, mostra a necessidade de 

formamos sujeitos capaz de enfrentar os novos desafios propostos pela sociedade 

moderna. Assim, propõem se o projeto: As crianças e seus por quês, com a finalidade de 

propiciar diferentes situações de aprendizagem, a partir da curiosidade inerente às crianças, 

favorecendo o desenvolvimento e o protagonismo infantil. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

É possível perceber, que as crianças tem vários questionamentos sobre toda sua vivencia e 

experiência, dessa forma visando proporcionar um melhor desenvolvimento, permitir que a 

criança seja protagonista da sua experiência no âmbito escolar, e assim com um olhar e 

escuta sensível do professor, usar os questionamentos feitos por eles e realizar atividades 

lúdicas, brincadeiras, Musicas,  historias. Dessa forma a criança vai conseguir interagir com 

algo do seu interesse e assim vai ser possível permitir que o protagonismo infantil seja de 

fato exercido na rotina da criança.  

 

OBJETIVOS 

 
GERAL 

Trabalhar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previstos no 

currículo em movimento, de forma lúdica e atrativa para as crianças. 

 
ESPECÍFICOS 
 
 
 

► Promover a autonomia e a autoestima da criança, preparando-a para 

vivenciar as transições escolares de forma harmoniosa; 

►Construir vínculos positivos entre os colegas e educadoras; 



 

 
 

►Promover as descobertas e aguçar a imaginação;  

►Construir valores através das vivencias exploradas. 

 
AÇÕES  

 Com uma escuta sensível da professora, onde a criança vai questionar 

o porquê de uma situação, e através disse se tornar um instrumento de 

estudo na sala de aula, onde vai abordar temas diversos mas de forma 

lúdica.  
 

Estrutura de Projeto Integrador (INTER OU TRANSDISCIPLINAR) 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: CEPI Estrela do Cerrado 

Título do Projeto: Projeto Literário 

Etapas:  todo ano letivo Total de estudantes envolvidos: 
174 

Áreas de conhecimento:  

Equipe responsável: Direção, Coordenação, Professores, Monitores. 
 

 

JUSTIFICATIVA 

 Nesta faixa etária, as crianças encontram-se na fase do realismo imaginário, onde 

pensam que a imitação representa a realidade. Para elas, as coisas são vivas e dotadas de 

intenções e sentimentos. 

Aproveitando também, que nesta fase as crianças apresentam maior capacidade de 

concentração, quando é aguçada sua imaginação e quando fixam como ouvintes, e 

conquistam sua própria linguagem, senti a necessidade de montar este projeto abrangendo 

contos e histórias como, permitindo que a criança escolhe o livro de sua preferencia para 

levar para casa, assim ela vai desenvolver sua autonomia e ter o poder de escolher o que 

de fato ouvir a historia de sua preferencia. O lobo e os cabritinhos, Uma babá para os 

ursinhos, O sapo encantado etc., acreditando que o conto deve ser prazeroso e não 

repetitivo e mecânico, de forma que proporciona a criança  a viajar em outro mundo 

proporcionando momentos de risos, novos conhecimentos e sonhos. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

A fundamentação teórica tem como intenção, nesta abordagem, refletir e encontrar 

possibilidades de novas alternativas visando apresentar orientações metodológicas que 

possam garantir momentos prazerosos para a criança no contato com os textos literários, 



 

 
 

pois é inegável a importância da literatura na formação completa do ser humano. Nesse 

processo, busca-se equilíbrio entre o desenvolvimento da inteligência e a afetividade, entre 

a ação e a emoção, entre o útil e o agradável.  

 

OBJETIVOS 

 
GERAL 

Proporcionar momentos de prazer através da leitura, ampliando 

vocabulário e a organização de pensamentos. 

 
ESPECÍFICOS 
 
 
 

Confrontar realidade e fantasia; 

►Aguçar o prazer pela leitura; 

►Desenvolver a linguagem oral e a capacidade de ouvir; 

►Organizar ideias e pensamentos; 

AÇÕES  Permitir que a criança escolha um livro para ser levado para a casa em 

uma maleta ou sacola, onde em um momento de que a família estiver 

reunida seja ofertado esse livro e juntos folheiam o livro e depois de 

explorar esse momento a criança realize um desenho da historia lida e 

ao retorna para a creche com  o livro a criança apresente a historia do 

jeito dela para os colegas dessa forma esta sendo desenvolvida 

habilidades como auto cuidado consigo e com  os livros, desenvolver a 

fala e a autonomia, permitir que a criança socialize com os colegas, 

explore a imaginação e desenvolve interação com a família.  
 

Estrutura de Projeto Integrador (INTER OU TRANSDISCIPLINAR) 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: CEPI Estrela do Cerrado 

Título do Projeto: Projeto Educação Musical 

Etapas:  todo ano letivo Total de estudantes envolvidos: 
174 

Áreas de conhecimento:  

Equipe responsável: Direção, Coordenação, Professores, Monitores. 
 

 

JUSTIFICATIVA 

 Sendo a musica uma das linguagens universais, onde todos usam de forma para se 
aproximar ou interagir de alguém ou de algo, estando sempre presente na cultura Humana. 
É bem aceita para todo o publico em geral, tem sua importância para o desenvolvimento 



 

 
 

infantil, contribuindo nas atividades escolares proposta, fazendo com que os diversos 
conhecimentos sejam facilmente compreendidos de uma forma lúdica. A musica consegue 
atingir a motricidade, sensorial, ritmo e a afetividade, por isso justificasse a importância da 
musicalização nas atividades proposta.          

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

A intenção é proporcionar de forma lúdica momentos de aprendizagem através da musica 

para as crianças, onde vai ser possível abranger diversas habilidades, e ter contato com 

musicas, ritmos, sons e instrumentos musicais. Visando sempre proporcionar o melhora 

para as crianças.  

 

OBJETIVOS 

 
GERAL 

Para contribuir no desenvolvimento da criança, favorecendo ainda mais 
o cognitivo/linguístico, psicomotor e sócio afetivo de cada indivíduo, 
lembrando que a musicalização juntamente com o processo pedagógico 
que acontece favorece o desenvolvimento da criança. 

 
ESPECÍFICOS 
 
 
 

►Raciocínio logico e a Criatividade; 

►Conhecimento do ritmo, melodia, movimento e harmonia; 

►Movimentos e sons produzidos pelo próprio corpo; 

►Socialização; 
 

► Interação por meio da vivencia. 

 

AÇÕES  Realizar de forma lúdica momentos de musicalidade com todas as 

crianças da creche.  

 

Estrutura de Projeto Integrador (INTER OU TRANSDISCIPLINAR) 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: CEPI Estrela do Cerrado 

Título do Projeto: Projeto Hora do conto  

Etapas:  todo ano letivo Total de estudantes envolvidos: 
174 

Áreas de conhecimento:  

Equipe responsável: Direção, Coordenação, Professores, Monitores. 
 

 



 

 
 

JUSTIFICATIVA 

Considerando que cabe a escola proporcionar ao aluno experiências que o levam ao 
desenvolvimento das capacidades de reflexão, opinião e comunicação, sendo o conto um 
dos instrumentos capazes de auxiliar na aquisição dessas capacidades, encorajando-o para 
a luta por valores positivos na sua vida.   

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Pensando em contribuir para o desenvolvimento da criança onde é permitido ela ter contato 

com historias de diversas dimensões, foi pensado ne projeto organizar momento para a 

criança se permitir ser inserida dentro da historia  de uma forma lúdica.  

 

OBJETIVOS 

 
GERAL 

Desenvolver no aluno o prazer pela leitura, sensibilizando-o para o 
universo da fantasia, do lúdico e da expressão dos sentimentos, 
valorizando a importância do respeito para com os outros, a fim de torná-
lo melhor como ser humano. 

 
ESPECÍFICOS 
 
 
 

 ►Despertar o gosto pela leitura; 

 ►Familiarizar o aluno com o mundo do livro; 

 ►Ampliar o vocabulário;  

 ►Estimular talentos como: cantar, dançar, interpretar, dramatizar, 

maquiar, fotografar e etc.; 

 ►Melhorar o relacionamento, enfrentar sentimentos como: raiva, 

medo, perda, rivalidade, rejeição, inferioridade, amor, amizade, respeito, 

solidariedade e etc. 

AÇÕES  Proporcionar momentos de interação onde a participação das crianças 

nas apresentações de historias ou musicas de acordo com o tema 

trabalhado. 
 

 

Estrutura de Projeto Integrador (INTER OU TRANSDISCIPLINAR) 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: CEPI Estrela do Cerrado 

Título do Projeto: Projeto Hora do conto  

Etapas: todo ano letivo Total de estudantes envolvidos: 
174 



 

 
 

Áreas de conhecimento:  

Equipe responsável: Direção, Coordenação, Professores, Monitores. 
 

JUSTIFICATIVA 

Com a intencionalidade de promover o desenvolvimento cognitivo, psicomotor e o 
emocional, pois entendemos que através do brincar que a criança desenvolve essas áreas 
na primeira infância e que é importante e fundamental para seu crescimento. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 É notável que nesta fase que as crianças se encontram, não foi desenvolvida a sua 

motricidade e através deste projeto visamos proporcionar um melhor desenvolvimento da 

criança.  

 

OBJETIVOS 

 
GERAL 

Neste inicio de vida, a criança tem uma necessidade natural de 
conhecer, descobrir e construir hipóteses, arriscando respostas e 
explicações para os fenômenos apresentados no cotidiano. Assim, o 
contato com este projeto irá proporcionar momentos de criação, 
interação, conhecimento e muita diversão. 

 
ESPECÍFICOS 
 
 
 

► Ampliar o reportório de brincadeiras; 

►Favorecer o movimento criativo; 

►Desenvolver a consciência corporal; 

►Promover o contato coma cultura artística; 

►Proporcionar a interações de crianças da mesma idade e de idades 

diferentes; 

►Rodas de conversas; 

►Desenvolver a autonomia e identidade. 

AÇÕES  Em um dia da semana, juntar todas as turmas no pátio, e realizar 
alongamentos, e com musicas permitir que a criança dance e siga o 
comando das educadoras, em outros momentos realizar brincadeiras 
com ou sem musica de diversos ritmos, proporcionando um momento de 
interação e movimento corporal. 

 


