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“O faz de contas das crianças despertam para a criatividade encantam a realidade dos 

adultos”. 

Autor desconhecido 
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I - APRESENTAÇÃO 

         A construção da Proposta Pedagógica traz uma parceria democrática entre 

comunidade e escola. A proposta foi construída a partir de pesquisas, debates, reflexões, 

observações, avaliações e diversos momentos com toda comunidade escolar no objetivo de 

possibilitar o desenvolvimento do educando, assegurar-lhe a formação integral comum 

indispensável para o exercício da cidadania, proporcionando-lhes experiências de uma vida 

rica e desafiadora. A PP traduz os princípios às diretrizes de decisões pedagógicas aprovadas 

e assumidas pela Instituição de ensino, envolvendo o corpo docente, equipe técnica e 

administrativa, Direção, Coordenação e Comunidade Escolar, que, após análises, reflexões e 

discussões sobre a legislação educacional vigente, e em consonância com a expectativa e 

necessidades de seus usuários, elaboraram-na.  

Para realização da nossa Proposta Pedagógica, propomos várias atividades nas quais as 

crianças foram sujeitos ativos expressando suas opiniões, pensamentos e sentimentos de 

forma crítica e reflexiva sendo também autor do seu conhecimento, pois a Educação Infantil, 

primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade “o desenvolvimento integral da 

criança de até cinco anos de idade, conforme seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e 

sociais, complementando assim a ação da família e da comunidade” (Art. 29 da LDB 

9.394/96. Após a redação dada pela Lei nº12.796/2013). O desenvolvimento infantil, na 

perspectiva da integralidade, evidencia a dissociabilidade do educar e cuidar e do brincar e 

interagir no atendimento às crianças. A Educação Infantil, de acordo com a Constituição 

Federal, é dever do Estado e é ofertada em instituições próprias, creches (de dois a três anos), 

como também em jornada integral. Ocorre em espaços institucionais coletivos, não 

domésticos, públicos ou privados, caracterizados como estabelecimentos educacionais e 

submetidos a múltiplos mecanismos de acompanhamento e controle social. O atendimento é 

realizado por meio de práticas pedagógicas cotidianas, intencionalmente planejadas e 

sistematizadas em um projeto político pedagógico construído com a participação da 

comunidade escolar e desenvolvido por profissionais devidamente habilitados.  

A nossa instituição educacional apresenta na sua Proposta Pedagógica os objetivos e 

metas a serem conquistados para garantir educação de qualidade, envolvendo os professores, 

alunos e comunidade no processo de ensino-aprendizagem e contribuindo para o 

desenvolvimento integral do educando. Nesse sentido, elucidamos que esta proposta se trata 



     

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO 

INSTITUTO EDUCACONAL PINTANDO O SETE FAZER VALER 

 

7 

 

apenas de um “desenho” ou um “esboço”, daquilo que pretendemos realizar no tempo e no 

espaço por nós vividos no Instituto Educacional Pintando o Sete Fazer Valer.  

RECURSOS HUMANOS E ESPAÇOS 

- 04 (quatro) Professores;  

- 6 (seis) Monitores; 

- 01 (uma) Auxiliar de Serviços Gerais; 

- 01 (uma) Cozinheira;  

- 01 (uma) Auxiliar de Cozinha;   

- 01 (um). Nutricionista;  

- 01 (um) Secretário Escolar;  

- 01 (um) Diretor;  

- 01 (um) Coordenador Pedagógico;  

- 01 (um) Porteiro;  

- 04 salas de aulas;  

- 01 sala de coordenação;  

- 01 secretaria; 

- 01 refeitório;  

- 01 cozinha;  

- 01 dispensa de alimentos;  

- 02 banheiros grandes (sanitários, lavatórios e chuveiros);  

- 04 banheiros pequenos (sanitário, lavatório e 03 chuveiros em cada);  

- 01 depósito;  

- 01 Área de recreações ao livre;  



     

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO 

INSTITUTO EDUCACONAL PINTANDO O SETE FAZER VALER 

 

8 

 

II - HISTORICIDADE DA ESCOLA 

  A Instituição Pintando o Sete – Fazer Valer, antes de obter a parceria com a 

Secretaria de Educação do Distrito Federal, iniciou suas atividades na Região Administrativa 

da Fercal há quase três décadas. A fundadora, conhecida no entorno como Benedita Teixeira, 

recebeu um grupo de Pais da comunidade em sua casa os quais deixavam seus filhos com ela, 

pagando mensalidades de baixo custo, para que os mesmos pudessem trabalhar e garantir o 

sustento de suas famílias. Com o aumento dos alunos abriu-se possibilidades de ampliar o 

espaço, que até então era muito bem aceito e procurado na região. As filhas de dona Benedita 

Teixeira, Carla, Cleise e Clesia, iniciaram essa nova escola dando continuidade a um sonho e 

juntamente com sua família procuravam crescer no campo de trabalho. Todas as filhas eram 

então formadas em pedagogia e faziam atendimento da melhor forma possível à comunidade 

assistida com aulas particulares até 31 de dezembro de 2018.  

Desde o ano de 2014 a escola vinha passando por dificuldades financeiras e a intensão 

da diretora era fechar as portas, porém, a Professora Cláudia Cássia que exercia trabalhos 

sociais na escola, sugeriu continuar com estes trabalhos e amadurecer a ideia de futuramente 

abrir uma creche conveniada com a Secretaria de Educação. No ano de 2019, quando a escola 

já estava totalmente fechada e sem atendimentos, houveram as tramitações legais que 

anteriormente estavam em andamento para a regularização da Escola junto à Secretaria de 

Educação. Assim, neste período de registros, aconteceu a troca de mantenedor para a ONG 

Fazer Valer, que hoje passou a ser chamado Instituto Pintando o Sete Fazer Valer, e atende a 

clientela de todos os seguimentos da Creche.  

A Instituição hoje é mantida em parceria com o GDF no Termo de Colaboração 

firmado desde julho de 2019 e localiza-se na Região Administrativa da Fercal, no endereço 

QD 02 Setor Habitacional Fercal – Sobradinho /DF.  

Discorrendo agora um pouco sobre a Região Administrativa da Fercal:  

A Fercal está situada às margens da APA Cafuringa. É uma cidade muito rica em 

recursos minerais a exemplo do calcário que contribui significativamente para o crescimento 

socioeconômico da região, complementando também a beleza geográfica e outras riquezas 

naturais e culturais que servem de atrações turísticas como: pequenas cachoeiras, grutas, 

cavernas, riachos, trilhas e áreas de preservação ambiental.  
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A Região Fercal  tem uma realidade bem diferente das demais Regiões 

Administrativas do Distrito Federal, principalmente pela sua proximidade familiarizada entre 

os seus habitantes, comunidade escolar e empreendedores regionais, que sempre estão 

empenhados em resgatar e preservar a diversidade cultural local, tais como: empresários que 

acreditam na evolução da Região com seus investimentos e aprimoramento de suas empresas 

(Rádio Comunitária, a 98.1 FM, regularizada, que presta serviço de utilidade pública aos 

diversos segmentos de toda Grande Fercal).  

Constam no calendário de eventos da Cidade a Folia de Reis, Folia do Divino, os 

Arraiás, Grupos de Rezadeiras, Grupos de Catiras, Grupos de Cavalgadas, a tradicional Festa 

da Pamonha, a Feira de Empreendedores e de Produtores Rurais aos domingos, Feira Cultural 

(sexta feira – quinzenal), Campeonato Anual de Futebol Amador, Mini Copas e o já 

tradicional Aniversário da Fercal que se comemora no mês de setembro, ocasião em que toda 

a população se une para homenagear nesta data tudo o que se tem e que alcançou para a 

comunidade durantes todos estes anos (participantes: empresários, escolas, corpo de 

bombeiros, polícia militar entre outras participações ilustres da região). 

A Fercal é uma cidade que vem crescendo ao longo dos anos, tem 63 anos 

completados no dia 11 de setembro de 2019, nasceu antes de Brasília e seus recursos naturais 

para a construção da Capital foram extraídos daqui. Atualmente é a região geradora de maior 

número de impostos de todo o Distrito Federal, oriundo das grandes empresas produtoras de 

cimento, usinas de asfalto e derivados instaladas na região. Estas também dão preferência à 

mão-de-obra local. Os moradores das comunidades da Grande Fercal, vem conseguindo 

diminuir muito o índice de desemprego na região por causa do apoio das empresas locais em 

dar preferência de trabalho para moradores da própria região da Fercal.  Primeira Cidade 

Operária do Distrito Federal, considerando a sua existência em função das grandes e 

pequenas empresas instaladas. 
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QUADRO DE PESQUISAS 

COMUNIDADES Nº DE 

FAMÍLIAS 

Nº DE 

HABITANTES 

Operários Rotativos das grandes e pequenas empresas Região Fercal  2.850 

Queima Lençol 319 1.595 

Expansão – Alto Bela Vista 75 475 

Engenho Velho, Boca Lobo, Vila Azul e Km 13, 1.41

2 

7.060 

Setor Manoel Baiano  63 315 

DF 150 km 11 e curvas 526 2.104 

Alto Bela Vista  597 2.204 

Boa Vista 612 2.485 

Bananal 612 2.448 

Córrego do Ouro e Batalha 58 390 

Catingueiro, Brocotó e Água Doce 98 490 

Ribeirão e Palmital 69 345 

Rua do Mato e Morada do Sol 502 2.510 

Loberal 102 510 

PA Contagem, Sonhém de Cima e S. de Baixo 193 965 

Fercal Leste 456 2.280 

Fercal Oeste 471 2.355 

Chácaras e Fazendas 143 715 

TOTAL GERAL DE HABITANTES ............................................................................. 32.096  

 

A Fercal contribui, ainda, para o abastecimento de produtos agrícolas nas feiras da 

própria Região, Sobradinho I, Sobradinho II, Grande Colorado e CEASA. É composta por 14 

(quatorze) comunidades, das quais 06 (seis) são rurais e as demais são urbanas. 

Conforme os dados cadastrais do sistema de abastecimento de água dos poços 

artesianos administrados pelas Associações de cada uma dessas comunidades, sob a 

assistência técnica da CAESB, a Fercal conta com um contingente populacional aproximado 

em 32.000 (trinta e dois mil) habitantes. 

QUADRO DEMONSTRATIVO POPULACIONAL 

A Fercal, conta atualmente com os seguintes órgãos governamentais: 

- 10 Escolas públicas, das quais: uma de 6º ao 9º ano e Ensino Médio, uma de 1º ao 9º 

ano e as demais de 1º ao 5º ano; 

- 01 Creche Conveniada (Instituto - Pintando o Sete – Fazer Valer); 
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- 01 Praça com espaço de eventos com um palco fixo; 

- 01 Campo de grama sintética; 

- 06 Quadras de esporte; 

- 04 Postos de saúde: 03 com atendimento uma vez por semana e 01 com atendimento 

diário; 

- 01 Centro de Referência em Assistência Social – CRAS; 

- 01 Posto policial (Itinerante);  

- 01 Feira Livre, funcionando aos domingos; 

- 01 Conselho Tutelar. 

A demanda da comunidade da Cidade que fica entre Sobradinho I e Sobradinho II, foi 

atendida e, agora os habitantes comemoram a emancipação. Com a aprovação do Projeto de 

Lei nº 685/2011, pela Câmara Legislativa, o Distrito Federal passou a ter mais uma Região 

Administrativa, a Fercal. A cidade tornou-se a 31ª Região Administrativa, por meio da Lei nº 

4.745, de 29.01.2012. 

III - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

O Instituto Educacional Pintando o Sete Fazer Valer está inserido na realidade de uma 

comunidade urbana com vários comércios locais como: panificadoras, feiras, farmácias, 

escolas, postos de saúde, papelaria, igrejas, entre outros. A maior parte dos estudantes aqui 

atendidos, são filhos de trabalhadores e trabalhadoras assalariados e pais sem emprego fixo 

que fazem alguma atividade informal para o sustento familiar. A comunidade é composta por 

núcleos de famílias distintas, diferindo assim umas das outras em suas características e 

formações e singularidades o que influencia diretamente na formação das crianças.  

Algumas famílias participam de projetos sociais desenvolvidos pelo Instituto são 

também beneficiados pelo Bolsa Família, devido a renda familiar necessitar desta 

complementação financeira para o bem-estar das crianças. Ainda é perceptível o desejo por 

mais espaços de lazer e cultura, onde possam desfrutar com suas famílias momentos 

prazerosos e com segurança. 
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IV - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

No que diz respeito à função social da educação e que o Instituto Pintando Sete-Fazer 

Valer acredita e busca em seu trabalho, entendemos que a comunidade escolar tem a educação 

como prática social e que a mesma se dá nas relações sociais em que os sujeitos estabelecem 

entre si. Assim, estão cientes também que nas diversas instituições e movimentos sociais, são 

constituintes e constitutivas dessas relações. Mediante o desempenho de sua função social e 

de formar sujeitos históricos, a escola precisa ser um espaço que possibilite a construção e a 

socialização do conhecimento produzido, vivo e que se caracteriza como processo em 

construção. O Currículo em Movimento da Educação Básica da SEE-DF considera que a 

função social da escola gira em torno de uma construção da sociedade que rompa com a ideia 

de dominação econômica entre uma classe sobre a outra, constituindo assim uma escola 

vinculada à realidade dos sujeitos inseridos. Baseada nesse aspecto tendo ainda como norte 

referencial os saberes dos próprios estudantes, cabe à escola ser um espaço de transformação 

social, de resistência e luta por uma sociedade justa e solidária oferecendo também uma 

visibilidade à população a compondo com pessoas que sejam agentes de sua própria história, 

valorizando sua cultura, seus costumes, sua produção material e imaterial. Nesse sentido, é 

função específica da escola reconhecer o estudante como sujeito de transformação social, 

considerando os movimentos e organizações que representam suas famílias como parte 

integrante do processo de construção do conhecimento e da gestão da escola.  

O Currículo em Movimento da SEE-DF, quanto à função social da escola, versa sobre 

oferecer serviços educacionais às crianças auxiliando as famílias na missão de educá-las e 

cuidá-las na faixa etária de 2 e 3 anos. Ao firmar convênio com a Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal (SEEDF) o Instituto educacional Pintando o Sete, junto com a 

ONG FAZER VALER- FV, proporciona às nossas crianças uma educação infantil de boa 

qualidade complementando-a assim com atividade pedagógica especializada, 

acompanhamento nutricional e atendimento às famílias com uma preocupação com o 

desenvolvimento integral da criança no ambiente em que está inserida. 
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V- PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

   Os princípios norteadores da nossa prática pedagógica baseiam-se na 

ludicidade como pilar orientador de todo o processo educativo no segmento da Educação 

Infantil. O lúdico e a imaginação estão presentes em todos os momentos na prática educativa 

dos nossos professores, bem como na metodologia adotada no processo pedagógico 

desenvolvido. A Educação Infantil, segundo os artigos 29 e 30 da LDB é a “primeira etapa da 

Educação Básica”. Essa lei consagra definitivamente o atendimento às crianças de até cinco 

anos de idade, como parte da estrutura e do funcionamento dos sistemas educacionais. 

Seguindo a mesma direção, a BNCC define o conjunto orgânico e progressivo de 

aprendizagens essenciais para a Educação Infantil e demais etapas da Educação Básica, 

afirmando a necessidade e importância de atendimento educativo às crianças da primeira 

infância.   

A Educação Infantil é duplamente protegida pela Constituição Federal – CF (BRASIL, 

1988): tanto é direito das crianças com idade entre zero e cinco anos (Art. 208, IV), como é 

direito das trabalhadoras e dos trabalhadores das cidades e do campo em relação às suas 

filhas, filhos e dependentes (Art. 7, XXV). Ou seja, a Educação Infantil ilustra a relação 

recíproca que caracteriza os direitos humanos ao unir o direito à educação e ao trabalho. 

Nesse sentido, a Educação Infantil volta-se como expressão dos direitos humanos, com foco 

na dignidade e no direito de aprendizagem das crianças. Além disso, representa possibilidades 

de emancipação, uma vez que a garantia de oferta da Educação Infantil viabiliza o ingresso ou 

permanência de trabalhadoras e trabalhadores, com destaque às mulheres, no mercado de 

trabalho.  

O Projeto Pedagógico do Instituto Educacional Pintando o Sete Fazer Valer está 

embasado em uma educação que prioriza os princípios da qualidade e da equidade, ou seja, 

uma educação aberta a novas experiências, novas maneiras de ser e novas ideias. Para assim 

conviver com as diferenças e respeitá-las, a educação com a autonomia desenvolve um foco 

específico no sucesso escolar do estudante, propiciando um desenvolvimento de construção 

de conhecimentos, atitudes e valores que o tornem solidário, crítico, ético e participativo 

desde a mais tenra idade.  A ludicidade é de extrema importância para o desenvolvimento da 

criança em todos os seus aspectos e facilita a aprendizagem, o desenvolvimento social, 

cultural, colaborando para uma boa saúde mental.  
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Nas interações que se estabelecem em uma educação cuidadosa, a unidade afeto-

intelecto precisa se consolidar, pois a atividade intelectual envolve a afetividade 

intrinsecamente como ações indissociáveis presentes nos relacionamentos humanos. 

Portanto, em meio às práticas educativas, é essencial a possibilidade de expressão das 

emoções e dos sentimentos, pois as pessoas envolvidas nessa prática educativa afetam e são 

afetadas (VIGOTSKI, 2009). Os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento do 

Distrito Federal não entendem o desenvolvimento como uma conquista individual, mas de 

forma coletiva e que ocorre a partir do caminho de desenvolvimento de cada criança, em meio 

às relações sociais e culturais. Nas relações interpessoais, intra e intergeracionais com os 

objetos da cultura e com os saberes, a criança aprende, desenvolve-se e humaniza-se. Outro 

aspecto importante, nos traz Kishimoto (2010) ao afirmar a necessidade de integrar a 

educação ao cuidado e à brincadeira, apresentando como elementos exigidos a(s):  

I. Interação com o docente;  

II. Interação com os pares;  

III. Interação com os brinquedos e materiais;  

IV. Interação entre criança e ambiente; 

V. Interações (relações) entre a instituição que oferta Educação Infantil - creche, a 

família e/ou responsáveis e a criança. Segundo Kishimoto (2010, p. 01), “a opção pelo brincar 

desde o início da educação infantil é o que garante a cidadania da criança e ações pedagógicas 

de maior qualidade”. Brincando, a criança lança mão de variadas formas de expressão como: 

gestos, fala, desenho, imitações, brincadeiras com sons, cantorias, entre outras possibilidades.  

Segundo Vigotski (2008), “a brincadeira cria a chamada zona de desenvolvimento 

iminente, impulsionando a criança para além do estágio de desenvolvimento que ela já 

atingiu”. Para o autor, o brincar libera a criança das limitações do mundo real, permitindo 

que ela crie situações imaginárias.  

De acordo com a Psicologia Histórico-Cultural de Vygotsky, “ninguém nasce sabendo 

brincar”. A brincadeira emerge da vida em sociedade entre os seres humanos. Aprende-se 

pelas interações com outras crianças e com adultos, pelo contato com objetos e materiais, pela 

observação de outrem, pela reprodução e recriação de brincadeiras, pelas oportunidades 

ofertadas para isso. Aprende-se nas instituições de Educação Infantil, em casa e na sociedade, 
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nas interações que se estabelecem entre os familiares e amigos. As possibilidades de 

exploração do brinquedo, por exemplo, dependem da ação dos adultos e do que a criança 

incorpora dessa relação. A brincadeira deve se fazer presente nos gestos e nas diferentes 

formas de apresentação oral, nos brinquedos, jogos e nos exemplos habituais dados pelos 

profissionais de educação. Ela também precisa guiar outras atividades, como troca de fraldas, 

banho, alimentação e escovação dos dentes, independentemente da faixa etária. 

VI – MISSÃO DA INSTITUIÇÃO 

A Instituição Educacional Pintando o Sete Fazer Valer tem como missão promover a 

construção da identidade/autonomia; interação e socialização da criança no meio social, 

familiar e escolar. A instituição como sendo uma grande incentivadora no crescimento e na 

evolução da aprendizagem, também é a que oferece condições aos seus alunos de ampliarem 

bem seus pensamentos críticos e sugestivos, ou melhor, a maior aliada para acompanhar estas 

qualidades e aproveitamentos relevantes que houver, sendo assim, ainda que cresça em seus 

níveis de alcance, a instituição será o meio de excelência dentro da educação ofertada. O fato 

de educar e cuidar apresentam partes essenciais que mostram a estes alunos formas de se 

tornarem capazes de: analisar, interpretar e transformar a realidade, visando sempre o bem-

estar pessoal e coletivo, pois a ideia de conjunto é trabalhada sempre. 

 

 

VII - OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

  

  I. Proporcionar condições para que o aluno satisfaça suas necessidades e 

aptidões, através de uma educação livre e espontânea, ao mesmo tempo em que recebe 

estímulos para formação de hábitos de estudos e trabalhos produtivos de forma que ele tenha 

possibilidade de criar os caminhos para estes anseios; 

 

  II. Proporcionar condições de entendimento onde a criança percebe sua 

interação participativa de direitos e deveres em um conjunto na sociedade; 

 

  III. Proporcionar condições para o desenvolvimento da pesquisa científica, da 

preservação da cultura e do meio ambiente e o fortalecimento da unidade nacional e 

solidariedade entre os povos; 
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  IV. Promover momentos prazerosos com relação à aprendizagem na educação 

escolar; 

 

  V. Oferecer caminhos e informações onde a educação escolar é vista como 

um seguimento de etapas para se alcançar o trabalho e as práticas sociais. Envolver a criança 

nesta visão de futuro. 

 

VIII - OBJETIVO GERAL 

 

          Possibilitar através de ações, atividades educacionais, lúdicas e pedagógicas o 

crescimento e desenvolvimento integral das crianças em todos os aspectos e respeitando sua 

maturidade emocional. Incentivar o uso de atividades recreativas que valorizem e propiciem a 

autoestima do estudante, para o desenvolvimento de suas potencialidades e superação dos 

desafios que a vida em sociedade lhe apresentar, sem dissociar o educar e o cuidar, integrando 

a família para uma efetiva participação junto à instituição. 

 

 

 IX - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Na educação infantil desenvolve-se atividades especificas:  

 Formar Pessoal e Socialmente favorecendo prioritariamente os processos de 

construção da identidade e autonomia da Criança; 

 Oferecer conhecimento de Mundo, oferecer experiências para construção das 

diferentes Linguagens pelas crianças e para as relações que estabelecem com os 

objetivos de conhecimento envolvendo movimento, música, artes visuais, linguagem 

oral e escrita, natureza e Sociedade e Matemática;  

 Valorizar a relação adulto/criança e criança/criança, para o desenvolvimento da sua 

autonomia;  

 Proporcionar à criança um conhecimento matemático que favoreça o desenvolvimento 

do seu raciocínio lógico concretamente;  



     

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO 

INSTITUTO EDUCACONAL PINTANDO O SETE FAZER VALER 

 

17 

 

 Promover a vinculação do discurso oral com o texto escrito;  

 Promover a integração do grupo, a socialização das crianças e o desenvolvimento 

psicomotor (coordenação motora ampla, fina e coordenação viso motora); 

 Organizar atividades para que a criança amplie seus conhecimentos na compreensão 

do mundo no qual está inserida;  

 Desenvolver o espírito de coleguismo, companheirismo e solidariedade;  

 Estimular o reconhecimento do próprio corpo e aceitação das diferenças entre os 

colegas; 

 Promover momentos para observação e exploração do meio ambiente;  

 Ampliar a comunicação visual, verbal, corporal e escrita nas diferentes relações 

sociais;  

 Levar a criança a perceber as diferenças que existem entre elas;  

 Orientar as crianças sobre a importância da higiene e uma boa alimentação para termos 

uma vida saudável;  

 Incentivar a curiosidade natural, estimular as atitudes científicas, investigativas e 

questionadoras;  

 Proporcionar trocas de brinquedos entre as crianças;  

 Descobrir e explorar o seu corpo, utilizando-o como meio de comunicação e 

expressão; 

 

X - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO 

A Lei N° 9394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

prevê em seu Art. 9, inciso IV, entre as incumbências da União, estabelecer, em colaboração 

com os Estados, Distrito Federal e os Municípios, Competências e Diretrizes para a Educação 

Infantil, a assegurar formação básica comum. Este Projeto Pedagógico, além de ser o eixo de 
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toda e qualquer ação a ser desenvolvida neste Estabelecimento de Ensino, é uma oportunidade 

para que nossa escola possa descobrir-se com identidade própria. Inicialmente, ele 

oportunizará a adequação da proposta pedagógica do Instituto Educacional Pintando o Sete 

Fazer Valer, às nossas necessidades e expectativas. O Projeto Pedagógico está relacionando à 

organização da sala de aula e as outras atividades pedagógicas e administrativas. É importante 

a reflexão sobre as concepções atuais do papel da Escola Pública na sociedade, e os reflexos 

dos problemas sociais que intervém na prática pedagógica. A partir desta reflexão, privilegiar-

se-á uma concepção pedagógica que considere a realidade da escola parceira e que aponte o 

trabalho a ser desenvolvido no interior da mesma, garantindo a democratização do acesso ao 

saber para a maioria da população e sua permanência no sistema escolar. Esse saber não 

acontece por acaso, mas requer um trabalho docente sistemático, intencional e programado, e 

a escola é o espaço próprio para a transmissão desse conhecimento. A compreensão de dois 

pressupostos básicos faz-se necessário para a concretização desse Projeto Pedagógico a 

autonomia e a identidade da instituição. Entende-se por autonomia o espaço de cada escola, 

no atendimento aos seus problemas específicos, através deste Projeto Pedagógico, o que 

rompe com a gestão escolar calcada nos modelos centralizadores, por outro lado, essa 

autonomia deverá garantir a unidade do trabalho pedagógico através da observância às 

diretrizes do instituto, o respeito às decisões coletivas e abertura à participação da sociedade 

civil. A compreensão da identidade passa pelo reconhecimento do seu caráter público, com a 

forma mais democrática de possibilitar o acesso, e a permanência da maioria da população à 

necessidade de base cultural e à formação técnica – científica, exigida pelas condições das 

sociedades atuais. Portanto, resgatar a identidade do Instituto significa criar possibilidades 

pedagógicas singulares e buscar condições necessárias para que a função social da escola seja 

cumprida.  

XI - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

Seguindo os procedimentos balizados nos documentos norteadores da SEEDF, a 

instituição faz o acompanhamento pedagógico e avaliação do desenvolvimento das crianças, 

sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo a observação crítica e criativa 

das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano diário. Envolvendo 

com isso a utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças: (relatórios, 

fotografias, desenhos, álbuns, portfólios, entre outros). A continuidade dos processos de 

ensino e aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos 
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de transição vividos pela criança (transição escola/instituição de Educação Infantil, transições 

no interior da instituição, transição creche/pré-escola); documentação específica que permite 

às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem em que ela adquire. A organização do trabalho pedagógico 

atende a organização das turmas em sua faixa etária e a rotina para a aprendizagem dos 

educandos.  Há 04 turmas em tempo integral no horário de 07:30min às 17h:30min. Os 

atendimentos às famílias ocorrem diariamente de forma presencial e com soluções expressivas 

e pontuais, de acordo com a necessidade e especificidade de cada criança atendida.  

 As atividades que são desenvolvidas têm como base o Currículo em Movimento da 

Educação Básica, as Orientações Pedagógicas Para Instituições Educacionais Parceiras que 

ofertam Educação Infantil e as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para as Instituições 

Educacionais Parceiras que ofertam educação Infantil, como também a Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC, levando em consideração a rotina como base na organização 

diária. As atividades são organizadas de modo a aperfeiçoar o uso do espaço e do tempo, 

sempre considerando o objetivo de proporcionar o desenvolvimento integral e a autonomia da 

criança. Por isso, é imprescindível pensar nos tempos, nos ambientes, nos materiais, bem 

como nas rotinas que são organizadas nesse contexto educativo.  

Materiais: Os materiais utilizados são sempre pensados e planejados para a promoção 

do aprendizado no contexto educativo, sejam eles objetos, livros ou impressos de modo geral, 

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

madeiras, gravetos, figuras, ferramentas, dentre outros. Esses materiais podem ser recicláveis 

ou reutilizáveis, industrializados ou artesanais de uso individual e/ou coletivo, sonoros, 

visuais e/ou manipuláveis, de diversos tamanhos, cores, pesos e texturas, com diferentes 

propriedades. A intencionalidade pedagógica não pode ignorar e sobrepujar a capacidade da 

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

que as crianças produzem cultura e são produtos dela, de modo que a interpretação e releitura 

que fazem do mundo e das coisas que estão à sua volta revertem-se em possibilidades de 

novos conhecimentos e aprendizagens.  

Ambientes: quando a criança tem a oportunidade de participar de situações cotidianas 

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

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

denominações que um currículo pode comportar em relação à organização do trabalho 
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pedagógico: atividades, temas geradores, projetos, vivências, entre outras. O importante é que 

essas estratégias sejam passíveis de atribuição de sentido por parte das crianças, e não sirvam 

apenas para mantê-las ocupadas ou controladas, afastando-as das experiências de vivenciar 

seu protagonismo infantil no processo educativo. Além disso, é importante considerar as 

necessidades e interesses das próprias crianças, ou seja, o tempo destinado às atividades 

precisa ser organizado a partir de suas manifestações, isso em relação às brincadeiras, de seus 

momentos de descanso e de outras questões que permeiam a organização do trabalho 

pedagógico no contexto da Educação Infantil.  

Tempos: A rotina é apenas um dos elementos que compõem o cotidiano que abrange a 

recepção, roda de conversa, calendário, clima, alimentação, higiene, atividades de pintura e 

desenho, descanso, brincadeira livre ou dirigida, narração de histórias, entre outras ações. Nos 

planejamentos as professoras consideram os elementos: materiais, espaços e tempos, bem 

como os sujeitos que estarão envolvidos nas atividades, pois tudo deve adequar-se à realidade 

das crianças. No período da manhã, são feitas atividades físicas, observando o tempo e a 

intensidade de calor ou frio. Já no período da tarde, ocorrem atividades como sono ou repouso 

e banho, práticas sociais que envolvem as necessidades vitais. Segue abaixo a rotina diária.  

Acolhida (no pátio); Café da manhã (refeitório); Roda de socialização; Banho de sol 

(brinquedos e estimulações); Higienização; Lanche matinal; Atividade pedagógica; 

Higienização e almoço; Escovação e hora do sono; Lanche vespertino; Atividade livre ou 

dirigida; Banho; Jantar e higienização e Saída.  

 Práticas Sociais: As práticas sociais também são ações educativas que promovem 

aprendizagem e desenvolvimento, que se aprendem na cultura e constituem afetos, interações, 

conhecimentos e saberes. Alimentação, brincadeiras, higiene, controle corporal, repouso e 

descanso, recepção e despedida das crianças, entre outros, são conhecimentos que precisam 

ser problematizados e orientados por todos os profissionais das instituições que ofertam 

Educação Infantil (BARBOSA, 2009). a) Alimentação: Todas as atividades na Educação 

Infantil envolvem o cuidar e o educar. Portanto, na hora das refeições, o profissional da 

educação também está educando, pois informa as crianças sobre a importância da alimentação 

saudável e do auto servir e o sentar-se à mesa, como utilizar os talheres, a mastigação correta, 

entre outras práticas sociais. Ao mesmo educa-se quantos aos hábitos de higiene e a forma 

como culturalmente nossa sociedade se porta durante as refeições, como também aos cuidados 

para o não desperdício dos alimentos e outras orientações pertinentes. São oferecidas 5 
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refeições diárias e todas sob supervisão e orientação do nutricionista seguindo o cardápio 

semanal disponibilizado no mural de entrada da escola e agenda escolar.  

 Sono: As crianças têm necessidades diferentes inclusive de sono, e isso precisa ser 

respeitado. No contexto da escola, as crianças não precisam dormir no mesmo horário ou ter o 

mesmo tempo de sono. Algumas precisam dormir de uma a duas horas, outras necessitam 

somente de momentos de descanso, relaxamento, um pequeno cochilo e há ainda as que não 

dormem. A criança deve dormir ou ficar acordada porque sente vontade para tal, e pensando 

na necessidade de atender aquelas que dormem, que descansam e das que não dormem, é feita 

uma organização com profissionais que cuidam neste momento do sono para que sejam 

utilizados brinquedos, livros, massinhas de modelar e outros recursos para que todas as 

crianças que não gostam de dormir possam realizar atividades tranquilas no local de descanso.  

Banho: O banho é um ato de afeto que deve ser feito com calma. É um momento 

precioso, porque o adulto interage individualmente com a criança. Esse momento deve ser de 

conversa e de brincadeiras com a água, bem como, para as crianças pequenas, de começar a se 

exercitar na autonomia de sua higiene pessoal. O banho é diário e utilizamos uma tabela de 

rotina de banho, porém é observada na necessidade da criança. 

 

Maternal I A 14:30h às 15:30h Maternal I B 14:30h às 15:30h 

Observação Meninos tomam banho 

primeiro em seguida as 

meninas 

Maternal IB (Meninas tomam banho 

primeiro, em seguida os 

meninos) 

Maternal II A (Meninas) 13:40hs às 14h30 
Primeiro em seguida as 

meninas 

Maternal II B (Meninos) 13:40hs às 14h30 
Primeiro, em seguida os 

meninos 

 

A organização do trabalho pedagógico para os Professores ocorre por meio das 

Coordenações Pedagógicas com os docentes perfazendo um total de 5 horas distribuídas em 2 

vezes na semana, segundas e quartas-feiras momentos em que são elaborados os 

planejamentos e estudos dos documentos oficiais norteadores que regem os trabalhos 

desenvolvidos em sala de aula. A carga horária é de 40 horas semanais distribuídas em 8 

horas de efetivo trabalho.  
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Os monitores possuem coordenação com 01 hora de duração que acontecem as 

quintas-feiras, semanalmente, para orientações quanto aos procedimentos das atividades 

recreativas vespertinas. Nas coordenações são utilizados como recursos: textos, vídeos, 

dinâmicas, música, entre outros. São realizados debates com os temas: como realizar o 

trabalho educativo com excelência? Como inserir a comunidade escolar na escola com a 

finalidade de reforçar os vínculos de pertencimento e união entre família/escola? Como 

otimizar o tempo e as ações pedagógicas?  

A Equipe Gestora mantém contato direto e diário com os educadores e monitores e 

também em seus momentos específicos de organização do trabalho pedagógico e no cotidiano 

das salas de aula. Nas orientações aos educadores é sempre ressaltada a necessidade de 

priorizar uma educação de qualidade, igualitária para todos os estudantes do Instituto; 

priorizando a inovação e transformação da educação, procurando sempre acolher as propostas 

que envide qualidade ao ensino e promovam as aprendizagens. 

A equipe pedagógica nesta perspectiva, utiliza a avaliação formativa onde se permite 

conduzir as aprendizagens e a formação do estudante de maneira que os mesmos atinjam os 

objetivos e os desenvolvimentos baseados em ritmo, conhecimentos e habilidades respeitando 

cada faixa etária. Assim, pretende-se que aqueles que não alcançarem os objetivos propostos 

sejam submetidos a ações interventivas através de diagnóstico e em ação contínua, até que 

aprendam de forma igualitária. Essa forma de organização vem acompanhada de desafios à 

medida que se reinventa a escola como espaço desafiador, onde constantemente se questiona 

as práticas pedagógicas e a organização do trabalho docente. 

ORGANIZAÇÃO DOS SEGMENTOS 

ETAPA FAIXA ETÁRIA Nº DE 

TURMAS 

Nº DE 

CRIANÇAS 

TOTAL DE 

CRIANÇAS 

Maternal “I” 2 anos ou a completar até 31 de março do 

ano da matrícula  

       02         23         46 

Maternal “II” 3 anos ou a completar até 31 de março do 

ano da matrícula  

       02 
        23         46 

TOTAL DE CRIANÇAS MATRICULADAS          92 
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ESPAÇOS FÍSICOS DA ESCOLA 

 BLOCO PEDAGÓGICO: 

- 04 Sanitários infantis (dois em cada banheiro); 

- 01 Sanitário Infantil PNE;  

- 01 Pátio coberto\ refeitório; 

- 01 Pátio aberto;  

- 01 Parque infantil;  

- 04 Salas de aula;  

- 01 Sala de coordenação;  

- 01 Sala de coordenação \ direção; 

- 01 Sala de secretaria;  

- 01 sala de leitura / brinquedoteca (estante, livros, brinquedos, TV e etc.);  

  

BLOCOS DE SERVIÇOS: 

- 01 Lavanderia com tanque e máquina de lavar;  

- 01 Área externa com parquinho; 

- 01 Central de GLP;   

- 01 Cozinha e 01 Bancada; 

- 01 Pia de lavagem de louças \ Panelas;  

- 01 Despensa; 

- 01 Refeitório;  

- 01 Depósito de material de limpeza; 

 

 

XII - CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

De acordo com as Diretrizes de Avaliação da SEE-DF, a avaliação possui diversas 

funções, contudo, na avaliação formativa estão as melhores intenções para acolher, apreciar e 

avaliar o que se ensina e o que se aprende. “Avaliar para incluir, para aprender e aprender 

para desenvolver-se”, eis a perspectiva avaliativa adotada. Dessa forma, entende-se que os 

instrumentos / procedimentos da análise qualitativa se sobrepõe àquelas puramente 
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quantitativas, realizando de maneira mais justa o ato avaliativo. Dessa maneira apreende-se 

que o olhar e a intervenção humana vai muito mais além que os sistemas computadorizados, 

que, por si só, não são capazes de analisar e avaliar as aprendizagens dos estudantes. Em 

consonância com as diretrizes, os profissionais do Instituto entendem que o sistema de 

avaliação é, sem dúvidas, um componente essencial no processo de ensino e aprendizagem, 

pois proporciona análises específicas do desempenho dos indivíduos envolvidos, 

possibilitando um redirecionamento ou modificações das ações pedagógicas. A avaliação é 

fundamentada na observação diária, socialização e compreensão dos conteúdos pelas crianças. 

Com base nestas observações os docentes produzem exposição dos trabalhos das crianças, 

portfólios das atividades, produzem os relatórios de desenvolvimento das aprendizagens, entre 

outros recursos os quais tem como objetivo organizar e elencar argumentos e impressões para 

elaboração do Relatório Individual do aluno-RDIA. Logo, a avaliação em nossa unidade é 

formativa. Nesta perspectiva, as crianças estão em constante avaliação de seu desempenho. E 

essa avaliação consiste em valorizar todos os aspectos relacionados ao progresso gradativo da 

criança na sua totalidade. 

 

XIII - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 

 

A organização curricular da escola ocorre e fundamenta-se no Currículo em 

Movimento da Educação Infantil, e com base no Calendário Escolar da Escola Pública do Df 

e das instituições Parceiras. As unidades Escolares, por meio da Equipe de Gestão e demais 

educadores, preconizam as ações educativas contemplando algumas atividades desenvolvidas 

pela equipe de acordo com a Comunidade Escolar, bem como sugeridas pela SEEDF. Seguem 

estas: Circuito de Ciências; Semana de Educação para a Vida, PNAIC, Semana Distrital de 

Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais, Plenarinha, entre outros.  

Toda organização curricular fundamenta-se nas múltiplas linguagens apresentadas 

pelo Currículo em Movimento, destacando-se: Cuidado Consigo e com o Outro; as Interações 

com a Natureza e Sociedade; a Linguagem Oral e Escrita; a Linguagem Artística; a 

Linguagem Matemática; a Linguagem Corporal e a Linguagem Digital. O trabalho educativo 

é fundamentado no desenvolvimento das crianças com sentidos harmônicos e autônomos e os 

educadores utilizam essa prática vinculada ao Currículo em Movimento. Permite também ao 
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educador observar cada necessidade do grupo escolar a ser trabalhada de acordo com a idade 

e o desenvolvimento cognitivo esperado. 
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XIV – PLANOS DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

 

PLANO DE AÇÃO – GESTÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVO AÇÕES 

 

METAS 

 

INDICADORES 

  

RESPONSÁVEIS 

 

PRAZOS 

 

RECURSOS 

    NECESSÁRIOS 

 
- Organizar e planejar 

o sistema educacional 

e trabalhar na 

elaboração e  

execução de 

projetos pedagógicos. 

Por isso, o seu 

principal objetivo é 

garantir a melhoria da 

qualidade 

educacional. 

O Plano de 
Ação da escola 
consiste em um 
instrumento de 

trabalho dinâmico 
com o intuito de 
propiciar ações, 
ressaltando seus 

principais 
problemas e os 
objetivos dentro 

de metas a serem 
alcançadas, com 

critérios de 
acompanhamento 
e avaliação pelo 

trabalho 
desenvolvido. 

- Promover a ampla 
participação das 
famílias nas 
reuniões, 
culminância de 
projetos e eventos 
pedagógicos 
abertos à 
comunidade 
através de um bom 
relacionamento; 

 

-

COMUNIDADE 

ESCOLAR  

- GESTORES 

PEDAGÓGICOS 

-

CONTINUAMENTE 

-INDICADORES DE 

QUALIDADE 

 

-CURRICULUM EM 

MOVIMENTO 

 

-DIRETRIZES 

OPERACIONAIS 

PEDAGOGICAS  
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PLANO DE AÇÃO – GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

OBJETIVO AÇÕES METAS INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

- Realizar reuniões de pais e 

mestres de forma bimestral 

e individual quando for 

preciso; 

 

- Aplicar questionários e ou 

atividades de pesquisa e 

satisfação da comunidade 

escolar com dados 

devidamente analisados e 

publicados pela SEEDF; 

 

- Retornar com devolutivas 

através dos Gestores 

Pedagógicos que 

acompanham a Unidade 

Escolar (UNIEB), e Equipe 

de gestão local que sempre 

procura desenvolver o 

trabalho com eficiência e 

dentro do que lhe é 

proposto fazer. 

 

- Ocorre de 

forma interna e 

direta através 

da equipe de 

Educadores; 

 

- Ocorre com a 

devolutiva dos 

depoimentos 

dos próprios 

pais na 

percepção do 

desenvolvimen

to de seus 

filhos; 

 

- Ocorre por 

meio de 

exposição dos 

trabalhos 

produzidos 

pelos alunos.  

- Analisar e observar 

todo o trabalho 

pedagógico junto com 

seus resultados 

positivos e negativos; 

 

- Proporcionar sempre 

Reuniões Pedagógicas 

com os educadores 

para orientar as 

estratégias, programas 

e projetos a serem 

desenvolvidos na 

aprendizagem dos 

alunos; 

 

- Formalizar um 

relatório trimestral 

(RDIAS) onde são 

anexados todos os 

dados adquiridos ao 

longo do trabalho; 

  

- Plano de 

Trabalho -Termo 

de Colaboração 

Parceria 02/2019; 

 

- Leis de 

Diretrizes e Bases 

da Educação; 

 

-  

- Coordenadora; 

 

- Diretora; 

 

- Professores que 

atuam no trabalho 

diário com os 

alunos; 

 

- O nutricionista 

que participa no 

processo 

alimentar; 

 

- E os outros 

indiretamente 

com sua 

contribuição. 

- Atende 

de forma 

mensal 

para 

adquirir 

dados e 

resultados; 

 

 - E de 

forma 

trimestral 

para 

atender a 

Prestação 

de Contas 

 (RIE)  

- Demanda da 

Caixa de 

sugestões pelos 

pais e 

funcionários da 

Instituição 

Escolar; 

 

- Apresentações 

Culturais e de 

teatros 

envolvendo 

professores e 

alunos dentro do 

contexto 

escolar; 

 

- Utilização de 

Fantasias e 

iluminação para 

os eventos e 

comemorações 

festivas. 



     

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO 

INSTITUTO EDUCACONAL PINTANDO O SETE FAZER VALER 

 

28 

 

 
 

PLANO DE AÇÃO – GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

OBJETIVO AÇÕES METAS INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

- Valer-se de ações como: 

(reuniões quando 

necessárias, questionários, 

quadros avaliativos e 

dados oriundos de 

pesquisas realizadas com 

a comunidade); 

-Proporcionar momentos 

de Formação continuada; 

- Promover momentos de 

Integração dos 

profissionais da escola; 

- Estimular o clima 
Organizacional na 

instituição. 
- Trazer para comunidade 

escolar uma gestão 

participativa de forma 

democrática, levando em 

conta a sua própria 

realidade, à missão 

explícita, local em que 

está inserida e 

principalmente o 

atendimento da demanda 

na parceria com a SEEDF. 

 

 

-Trabalhar em com 

 temas sugeridos 

pela própria equipe 

da escola para 

melhor 

atendimento das 

necessidades; 

-Avaliações 

Institucionais com 

a Comunidade 

Escolar 

previstas no 

Calendário escolar. 

Uma escola que de 

fato atue 

democraticamente, 

considerando a 

garantia de 

participação coletiva, 

valorizando os 

profissionais 

da educação, suas 

ideias e projetos de 

modo que todos 

passem a ser 

cogestores. 

- Mediante as 

necessidades 

constantes da 

Instituição; 

 

- Mediante 

disponibilidade 

da comunidade 

escolar para a 

ação 

participativa. 

- Gestores, 

-Professores, 

-Monitores e 

-Comunidade 

Escolar. 

Médio e 

curto prazo 

ou Mediante 

o tempo de 

cada 

trabalho ou 

projeto 

desenvolvido 

(uma 

semana, ou 

mais). 

- PP 

- Formação 

continuada 

- Calendário 

Escolar 

- Oficinas 

Pedagógicas 

 



     

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO 

INSTITUTO EDUCACONAL PINTANDO O SETE FAZER VALER 

 

29 

 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO – GESTÃO DE PESSOAS 

OBJETIVO AÇÕES METAS INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

- Gerir e alcançar 

da melhor maneira 

a participação 

desses 

colaboradores 

dentro da 

Instituição: 

 

- Excelência no 

processo educativo 

com as crianças; 

- Desenvolver 

ações como o 

diálogo e a 

participação;  

- Vislumbrar as 

atividades e o 

empreendedorismo 

pessoal e 

profissional. 

  - Trabalhar com temas 

sugeridos pela própria equipe 

da escola para melhor 

direcionamento das 

necessidades; 

-Avaliações Institucionais com 

a Comunidade escolar 

Previstas no Calendário 

escolar. 

- Oferecer uma prática 

criativa e lúdica em 

sala de aula com 

momentos de 

coordenação para 

planejamento das 

Atividades e um 

atendimento de 

excelência pela equipe. 

- A sensibilização 

E a importância 

do trabalho a ser 

realizado; 

 

- A consciência de 

mostrar um 

trabalho de 

qualidade e 

competência; 

 

- Ao entendimento 

de percepção das 

diferenças sociais 

entre o grupo em 

si e que não 

devem ser 

impedimentos 

para oferecer um 

bom trabalho em 

questão.  

- Gestores, 

- Professores, 

-Monitores e 

-Comunidade 

Escolar. 

- Durante 

todo o ano 

(De março a 

Novembro) 
 

- Reuniões em 

conjunto ou 

particular; 

 

- Orientações 

Pedagógicas e 

Educativas no 

processo de 

participação e 

inserção da 

equipe; 

 

- Momentos 

participativos e 

sugestivos dentro 

das palestras e 

formações 

oferecidas. 



     

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO 

INSTITUTO EDUCACONAL PINTANDO O SETE FAZER VALER 

 

30 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO – GESTÃO FINANCEIRA 

 

OBJETIVO AÇÕES METAS INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

- Realizar por meio de 

um profissional 

especializado e 

designado à função; 

 

- Objetivo de entender, 

receber, administrar e 

gerenciar da melhor 

maneira possível os 

recursos destinados a 

cada meta específica do 

orçamento. 

 

- Mostrar sempre a 

competência de 

distribuição nas metas 

para realização do 

trabalho. 

- Assessorar na 

Aplicação de 

Recursos, 

Controlando entrada 

E saída financeira. 

- Observação 

Constante nas metas 

Estabelecidas no 

Plano de trabalho 

- Elaboração de 

Controle de gastos 

Por metas 

- Acompanhamento da 

Utilização dos recursos 

Repassados a 

Instituição. 

- Busca de qualidade e 

Menores preços de 

Fornecedores 

- Oferecer 

qualidade em 

todos os 

requisitos de 

trabalho; 

 

- Oferecer 

especialização 

eficaz e 

competente para o 

campo 

educacional (as 

crianças); 

 

- Indicar sempre o 

aperfeiçoamento, 

informação e 

oferecer meios de 

reciclagem aos 

profissionais.  

- Direção,  

-Departamento 

Financeiro. 

  

-

Mensalmente, 

Através do 

Recebimento 

denotas e 

Prestação de 

Contas, junto 

ao gestor 

Financeiro. 

- Conta Bancária 

para aplicação do 

recurso recebido; 

 

- Geração de 

Planilha de 

Despesas 

Mensais baseadas 

nas metas do 

Plano de 

Trabalho a 

cumprir; 

 

- Prestação de 

Contas através do 

RIE trimestral 

para análise do 

trabalho e 

recurso. 
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PLANO DE AÇÃO – GESTÃO ADMINITRATIVA 

 

OBJETIVO AÇÕES METAS INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

- A gestão 

administrativa 

escolar tem como 

objetivo principal 

garantir a 

manutenção do 

espaço físico e do 

patrimônio da 

escola, isso faz-se 

necessário; 

  

- Desenvolver um 

ensino de qualidade 

utilizando-se dos 

recursos 

disponíveis da 

melhor maneira 

possível sem perder 

a qualidade do 

trabalho.  
 

-  Adequação 

de 

Recursos 

financeiros 

Para 

alimentação, 

Materiais 

Pedagógicos e 

Melhoria do 

espaço 

Físico  

- Garantir a 

excelência do ensino 

e das práticas 

pedagógicas em cada 

pilar da gestão 

escolar; 

 
Acompanhamento da 

Utilização dos recursos 

Repassados a Instituição. 

•Busca de qualidade e 

Menores preços de 

Fornecedores 

- Projeto 

Político 

Pedagógico da 

Instituição; 

 

- Regimento 

Interno Escolar 

da Instituição. 

 

- Calendário 

Escolar da 

SEEDF 

Direção,  

-Departamento 

Financeiro. 

 

- - É 

direcionado 

de forma 

mensal; 

 
Longo prazo   

- Planejamento de 

trabalho de gestão; 

- Recursos destinados 

pelo GDF; 

- Ambientes de trabalhos 

apropriados ao 

desenvolvimento de 

aprendizagem; 

- Recursos tecnológicos 

para apoio dos 

professores: Sala de 

Leitura, Brinquedoteca, 

Sala de Vídeos e etc.  
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PLANO DE AÇÃO – COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

OBJETIVO AÇÕES METAS INDICADO

RES 

RESPONSÁ

VEIS 

PRAZOS RECURSO 

 

- Tem como papel 

fundamental de 

unir toda a teoria 

com a prática 

pedagógica 

educativa; 

 

- Propor a todos os 

educadores da 

Instituição grandes 

informações e 

formações 

pedagógicas; 

 

- Promover a 

formação 

continuada para o 

enriquecimento do 

trabalho.  

- Por meio de ações 

como: 

 

 * reflexões diárias 

sobre o agir e o 

intervir pedagógico; 

* Oferecer assistência 

pedagógica formação 

continuada e estudo de 

testes; 

* Planejamento 

orientado à auxiliares 

e professores para 

atender alunos e aos 

pais; 

 

* Promover a 

integração das 

atividades escolares 

viabilizando espaços e 

ouros de essencial 

importância para a 

instituição. 
 

 - Promover junto com a Direção a integração e o 

desenvolvimento profissional dos professores 

garantindo Educação de qualidade; 

     - Elaborar junto com a Direção e Docência um 

plano de ação coerente e pautado na realidade da 

Instituição Escolar; 

- Orientar avanços de qualidade na Educação; 

- Identificar constantemente quais as prioridades das 

turmas e  

Professores para prestar-lhes um melhor 

atendimento; 

-    -Visitar as salas de aula para detectar problemas 

existentes  

e procurar solucioná-los, realizando reuniões 

individuais sempre  

que houver necessidades; 

-    -Promover reuniões bimestrais e extraordinárias 

para apresentação 

dos trabalhos pedagógicos e rendimentos dos alunos; 

       - Promover e articular momentos com a família 

e com a comunidade, através de palestras de 

sensibilização, datas comemorativas e outros 

eventos culturais. 

- Professores;  

 

- Monitores; 

 

- Equipe  

Pedagógica, 

  

- Gestores  

-

Coordenação 

Pedagógica; 

 

  
 

Tempos 

distintos 

como: 

 

Coordenação: 

Diariamente 

realizando 

pesquisas e 

estudos; 

 

Professores: 

Tempo de 5 

horas por 

semana; 

 

Monitores: 

Pelos menos 

1 hora por 

semana 

- Formação 

Continuada; 
 

-Orientações 

Pedagógica; 

 

- Apoio de 

Material 

Pedagógico; 

 

- Auxílio em 

Coordenação 

Pedagógica 

com recursos; 

 

- Orientações 

de formação 

Profissional 

na área. 
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XV- PROJETOS ESPECÍFICOS: 

 

O Instituto Educacional Pintando o Sete- Fazer Valer, entende que o trabalho com 

projetos permite que a criança, através do planejamento, execução e avaliação, 

Tenha um maior aproveitamento na aquisição do conhecimento, interagindo com o grupo 

Em diversas áreas do conhecimento de acordo com a necessidade da realidade da Escola. Como 

também em parceria com a SEE-DF em ações e projetos, oferecida pela Rede, para enriquecer o 

trabalho pedagógico no decorrer do ano letivo. Nos quadros abaixo estão descriminados os 

projetos específicos da escola e as ações e projetos da SEE-DF. 
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PROJETO ACOLHIDA 

 
JUSTIFICATIVA OBJETIVOS 

GERAIS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

DURAÇÃO AVALIAÇÃO 

  

Os primeiros dias na 

escola geram 

expectativas medos e 

dúvidas nos alunos, 

pais e funcionários, 

por esta razão é 

importante 

desenvolver um 

trabalho que facilite a 

transição do ambiente 

familiar ao escolar.           

Com isso deve-se 

pensar e planejar 

atividades que 

garantem uma 

inserção gradativa, 

envolvendo todos em 

um ambiente afetivo e 

acolhedor. 

 

 

- Receber os alunos 

novos e os que já 

eram da escola de 

maneira lúdica, 

agradável e 

acolhedora; 

 

- Oferecer 

orientações aos 

funcionários e 

profissionais da 

Instituição como 

acolher as crianças 

respeitando assim o 

tempo delas e suas 

limitações.  

 

- Proporcionar um ambiente 

agradável e acolhedor, visando o 

bem-estar do educando;  

- Criar momentos acolhedores 

integrando o aluno à dinâmica do 

grupo;  

- Desenvolver atividades que 

permitam que as crianças e pais 

conheçam e interajam entre si e 

com professores e funcionários.  

- Familiarizar a criança ao espaço 

escolar e sua rotina estruturante;  

- Oferecer aos pais sugestões, dicas 

e ideias que facilitem o momento 

de separação e conquista;  

- Propiciar um ambiente seguro 

para que a criança possa manifestar 

suas emoções e necessidades;  

- Estabelecer uma comunicação 

entre pais e membros da escola com 

a participação da criança;  

- Mostrar para as crianças a 

importância da escola em seu 

cotidiano.   

 

 

- Dinâmicas de recepção;  

- Desenhos em oficio do 

ambiente escolar;  

 

- Recorte e colagem com 

gravuras do ambiente escolar; 

- Músicas;  

- Confecção de crachás;  

- Decoração para sala de aula;  

- Conversa informal sobre as 

férias; 

 

- Identificação das pessoas e 

suas funções no ambiente 

escolar;  

- Explorar o espaço físico e a 

rotina da escola;  

- Construção da própria 

imagem e da identidade;  

- Elaboração oral e coletiva de 

regras de convivência;  

- Construção dos cantinhos e 

combinados. 

 

- Duas 

primeiras 

semanas de 

aula 

 

 

 

- Comportamento 

dos alunos; 

- Devolutiva dos 

pais; 

- Adaptação da 

criança;  

- Relato dos 

professores e 

monitores. 

- Por meio do 

desenvolvimento 

das crianças e da 

equipe 

pedagógica.   
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PROJETO VOLTA AS AULAS: 

 

JUSTIFICATIVA OBJETIVOS 

GERAIS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

DURAÇÃO AVALIAÇÃO 

Ensinar a 

importância de 

higienizar 

os alimentos 

desenvolvendo 

assim a capacidade 

analítica e 

interpretativa nos 

alunos: raciocínio 

lógico, 

coordenação 

motora, percepção 

visual, tátil, 

olfativa e 

gustativa. Com 

estes processos 

articuladores 

aumentar o 

vocabulário e as 

formas de se 

compreender a 

- Desenvolvido no 

mês de fevereiro e o 

objetivo é conhecer 

a escola como um 

ambiente de 

transformação 

social, onde todos 

têm algo a oferecer. 

 

- Colaborar para que as crianças 

sintam prazer em estar na escola; 

 

- Promover atividades lúdicas de 

conhecimento das dependências e 

pessoas que trabalham na escola; 

 

- Facilitar o entrosamento, despertar a 

cordialidade e espontaneidade; 

  

- Propor atividades que colaborem 

para a aproximação entre os colegas, 

entre eles e crianças novas; 

 

- Fortalecer o vínculo afetivo e um 

diálogo aberto. 

- Dinâmicas de recepção;  

 

- Desenhos em oficio do 

ambiente escolar; 

  

- Recorte e colagem com 

gravuras do ambiente 

escolar; 

 

- Músicas;  

- Confecção de crachás;  

 

- Decoração para sala de 

aula. 

 

Durante o 

mês de 

fevereiro 

 

- Será através 

da participação 

e interesse das 

crianças. 



     

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO 

INSTITUTO EDUCACONAL PINTANDO O SETE FAZER VALER 

 

36 

 

 

realidade (ótica), 

trabalhando a 

linguagem oral e 

escrita. 
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PROJETO SEXTA CULTURAL 

JUSTIFICATIVA OBJETIVOS 

GERAIS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

DURAÇÃO AVALIAÇÃO 

 

 Baseado no pressuposto de que 

a família, escola e a sociedade 

como um todo, são 

responsáveis pela infância e 

realizam ações que se 

complementam entre si. Em 

momento algum, uma substitui 

a outra, pois são de grande 

importância para a Educação 

Infantil. Optamo-nos por 

realizar um projeto onde se 

valoriza a cultura e a 

diversidade de nosso rico país. 

Todas sextas-feiras são 

trabalhadas projetos mensais 

temáticos de datas 

comemorativas. 

 

- Informar aos pais os 

conteúdos e 

atividades aplicados 

em sala de aula e 

baseadas na Proposta 

Pedagógica; 

 

- Incentivar os alunos 

a dramatizarem e 

fazer encenações dos 

conteúdos estudados 

em sala com 

instrumentos através 

de brincadeiras. 

 

 

- Conhecer a família 

dos nossos educandos; 

  

- Propiciar momentos 

de maior integração 

entre a escola e a 

comunidade; 

 

-  desenvolver a 

linguagem oral;  

 

- Trabalhar a 

autoestima do 

educando; 

 

 
 

 

- Músicas e Oficinas; 

 

 -Atividades com jornais e 

revistas;  

 

- Dramatização;  

 

- Jogo da memória;  

 

- Exposição de trabalhos;  

 

-Atividades lúdicas;  

 

- Brincadeiras livres e 

dirigidas 

 
 

 

- Durante o ano 

todo 

Especificamente 

nas sextas feiras 

 

- Será realizada 

por meio do 

desenvolvimento 

das crianças e da 

equipe 

pedagógica; 

 

- Será também 

observada a 

avaliação 

mediante o 

interesse das 

crianças. 
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PROJETO ÁGUA 

JUSTIFICATIVA OBJETIVOS 

GERAIS 

OBJETIVOS  

ESPECÍFICOS 

ATIVIDADES  

DESENVOLVIDAS 

DURAÇÃO AVALIAÇÃO 

 

Este projeto visa ajudar 

professores e alunos no 

trabalho de conscientização da 

população em relação à cultura 

de preservação da água. 

Mostrando suas múltiplas 

formas de uso, os ciclos da 

mesma, sua importância para a 

vida e para a história dos 

povos. O projeto deve ser 

desenvolvido visando 

proporcionar aos alunos uma 

grande diversidade de 

experiências, com participação 

ativa, para que possam ampliar 

a consciência sobre as 

questões.  

Relativas à água no meio 

ambiente, e assumir de forma 

independente e autônoma 

atitudes e valores voltados à 

sua proteção e conservação de 

forma lúdica e criativa que 

desperte e aguce a curiosidade 

dos pequenos, com atividades 

diversificadas. 

 

 

 

- Perceber a 

Importância da água 

na vida de todos os 

seres vivos. 

 

- Identificar os diversos usos da água 

no nosso cotidiano;  

 

- Conscientizar quanto ao uso 

sustentável e inteligente da água e 

outros recursos naturais finitos;  

 

- Perceber o papel do ser humano nas 

soluções e problemas relacionados à 

água; 

 

- Desenvolver a imaginação e a 

capacidade de abstração e 

interpretação; 

 

- Aumentar o vocabulário e as 

formas de se compreender a 

realidade (ótica);  

 

- Trabalhar a linguagem oral, escrita, 

e o trabalho em equipe.   

 

 

- Conversar sobre a importância da 

água coletando dos próprios alunos 

quais são seus conhecimentos 

anteriores sobre o tema.  

- Criar em conjunto um mural 

informativo que se atualiza 

constantemente novas informações e 

descobertas a cada aula;  

 

- Ouvir e cantar músicas sobre a 

água, assistir filmes, fazer recortes e 

colagens como musicalização; 

- Desenhos com expressão artística e 

criativa - fazer com que proponham 

soluções e exercitem a criatividade e 

raciocínio; 

 

- Fazer uma experiência sobre os 

objetos que andam, flutuam e os que 

absorvem água.  

- Observar os estados físicos da água  

(Líquido, sólido e gasoso: 

observando o clima diariamente e a 

coleta de dados e informações); 

- Desenvolver atividades sobre a 

chuva como criação divina; 

- Confecção de um livro com ciclo 

da chuva com estas indagações: 

como, para quê, e quantas vezes 

usamos a água no cotidiano. 

 

 

-2 

Semanas 

do mês 

de março 

 

- Culminância 

com 

apresentações 

dos trabalhos 

e atividades 
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
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PROJETO ALIMENTAÇÃO 

JUSTIFICATIVA OBJETIVOS  

GERAIS 

OBJETIVOS  

ESPECÍFICOS 

ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

DURAÇÃO AVALIAÇÃO 

 

Além de encontrar um 

ambiente propício na escola, o 

projeto de criação de uma 

horta permite a 

multidisciplinaridade como um 

fator de integração de 

conhecimentos e dos próprios 

alunos. Outro ponto 

fundamental, é que além de 

ocupar um espaço físico 

ocioso, os alimentos 

produzidos podem exercer um 

papel complementar na 

merenda escolar, caso ela seja 

oferecida na escola. É 

possível, ainda, estimular 

hábitos alimentares mais 

saudáveis, e a preservação do 

meio ambiente, valorizando o 

trabalho em equipe e 

estimulando uma alimentação 

saudável a mais tenra idade. 

 

 

- Sensibilizar e 

conscientizar as crianças 

de que a vida depende do 

ambiente e o ambiente 

depende de cada cidadão 

deste planeta.   

 

 

- Despertar o interesse das 

crianças para o cultivo de horta e 

conhecimento do processo de 

germinação;  

- Dar oportunidade aos alunos de 

aprender a cultivar plantas 

utilizadas como alimentos;  

- Conscientizar da importância de 

estar saboreando um alimento 

saudável e nutritivo;   

 - Degustação do alimento 

semeado, cultivado e colhido; 

- Construir a noção de que o 

equilíbrio do ambiente é 

fundamental para a sustentação da 

vida em nosso planeta; 

- Apresentar sementes e mudas de 

hortaliças. 

  

- Conversar sobre 

a importância da 

água e dos 

alimentos; 

 

- Criação de 

murais com as 

descobertas 

realizadas nas 

aulas. 

 
 

 

  

- O projeto se 

caracteriza por ser 

uma atividade 

continuada, 

portanto, não tem 

hora ou tempo de 

duração que possa 

ser pré-

estabelecido.  

 

Afinal, uma vez 

montada a horta é 

possível imaginar, 

que a cada ano, 

novas turmas darão 

continuidade ao 

projeto. 

 

 

- Participação 

ativa das 

crianças, em 

todos os 

aspectos, 

práticas e 

atividades. 
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PROJETO LEITURA E RELEITURA DE OBRAS DE ARTE 

 

JUSTIFICATIVA OBJETIVOS 

GERAIS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

DURAÇÃO AVALIAÇÃO 

 

O presente trabalho vem nos 

mostrar a importância que a 

releitura de obra de arte tem 

na vida da criança, e o papel 

do educador é ser o mediador 

neste processo. Quando a 

criança entra em contato com 

a arte ela pode expressar seus 

sentimentos, medos e 

frustrações. A criança na 

educação infantil precisa ser 

estimulada e ter o contato 

com o mundo das obras de 

arte conhecendo e adquirindo 

uma sensibilidade e 

capacidade de lidar com 

formas, cores, imagens, 

gestos, fala, sons e outras 

expressões. Na releitura isso 

é possível conhecer, obras de 

arte em profundidade, e ao 

mesmo tempo, usar ao 

máximo a criatividade ao 

tentar recriá-las. Valorizando 

as produções infantis é 

mostrar que se aprende a 

interpretar e observar tudo ao 

seu redor 

 

- Aproximar a 

arte do universo 

infantil; 

 

 

- Conhecer e 

experimentar 

vários tipos de 

artes em suas 

devidas épocas; 

 

 

- Trabalhar com 

as crianças várias 

atividades que 

incentivem a 

criatividade da 

formação e 

criação da arte.  

 

 

- Conhecer o mundo das obras 

de artes e diferentes artistas;  

- Expressar seus sentimentos, 

medos e frustrações 

proporcionado à criança o 

contato com diferentes 

técnicas artísticas;  

 

- Descobrir suas habilidades e 

criatividades próprias;  

 

- Despertar o interesse pelos 

livros e pela leitura.  

 

 

1) para um primeiro contato com 

o artista dispondo de lâminas no 

chão e contar uma história, 

utilizando as imagens expostas. 

(Usar uma toalha para dispor as 

lâminas no chão, ressaltando a 

necessidade de cuidar do 

material);  

2) falar sobre o artista, apontado 

um pouco de sua vida e como 

tarefa de casa, solicitar que 

tragam informações sobre o 

mesmo;  

3) com as informações trazidas, 

construir um texto coletivo para 

ser ilustrado e exposto em sala, 

esta pode ser uma página de seu 

portfólio; 

4) contextualizar o trabalho de 

obra de arte aproveitando 

suportes atuais para compreender 

a obra do artista em questão; 

 

 

Durante o 

ano todo 

conforme 

planejamento 

 

Após a análise, o 

material poderá 

ser reunido e 

encadernado e 

assim fazer parte 

do Centro de 

Leitura 
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   5). Para iniciar o trabalho 

de releitura, é preciso 

observar atentamente 

detalhes da obra do artista:  

CORES:  usando as 

lâminas faças um bingo, 

solicitando que sejam 

encontradas as cores 

pedidas.  Distribua papel 

camurça para um desenho 

livre com a cor que 

predomina na lâmina que o 

aluno escolheu;  
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PROJETO SACOLA MÁGICA 

 

JUSTIFICATIVA OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS  

ESPECÍFICOS 

ATIVIDADES  

DESENVOLVIDAS 

DURAÇÃO AVALIAÇÃO 

Criança tem o direito de ser feliz, 

de ser valorizada, respeitada e 

amada. Ela passa a 

Maior parte do tempo na escola, 

que por sua vez desempenha sua 

função social 

Proporcionando à criança um 

ambiente feliz, acolhedor e 

amável. Proporcionar as crianças 

Momentos de convivência 

saudável, amiga, criativa e 

construtiva; pois através das 

Brincadeiras as crianças atribuem 

sentido ao seu mundo, se 

apropriam de conhecimentos 

Que ajudarão a agir sobre o meio 

em que elas se encontram, 

oportunizar as nossas 

Crianças uma semana diferente e 

divertida, associando o lúdico ao 

aprimoramento de suas 

Habilidades, propondo atividades 

ricas e divertidas 

- Aumentar o repertório de 

brincadeiras infantis; 

Promover, durante a semana 

da criança, atividades 

extraclasse, variadas e 

Interessantes, visando dar a 

criança oportunidades de 

lazer e sociabilidade 

Educativas 

´Participar de situações de 

socializações; 

Desenvolver o raciocínio-

lógico, a expressão oral e 

corporal, a coordenação 

motora, 

a percepção auditiva e 

visual da criança; 

Registrar de diferentes 

formas o brincar; 

Festejar com entusiasmo o 

dia das crianças. 

Promover a defesa do direito 

da criança de brincar; 

Estimular a autoestima das 

crianças; 

Proporcionar momentos 

agradáveis e de prazer; 

Criar laços de amizade; 

Desenvolver a sensibilidade, 

o raciocínio lógico, a 

expressão corporal, a 

capacidade 

de concentração, a memória, 

a inteligência, o cuidado, o 

capricho e a criatividade; 

Promover o hábito de brincar; 

Ampliar as possibilidades 

expressivas nas brincadeiras, 

jogos e demais situações de 

Interação; 

Explorar e identificar 

elementos da música para se 

expressar interagir com 

outros; 

Produzir trabalhos de arte 

utilizando a linguagem do 

desenho, da pintura, da 

Colagem e da construção; 

 

As atividades terão início 

da segunda semana do 

mês de outubro, os 

Professores terão plena 

liberdade de adequar às 

atividades, visando a 

idade da sua 

Turma. Examinando as 

atividades com atenção 

antes de preparar sua 

programação, 

Deverão organizar seu 

planejamento de acordo 

com as necessidades das 

crianças 

Condições da escola. 

Deverá ser feita 

interdisciplinaridade 

sempre que possível. 

Poderão ser usados jogos 

e brinquedos 

industrializados ou 

confeccionados 

Manualmente e usar muita 

criatividade 

Outubro  

Uma 

semana  

 

. 

- As crianças 

serão avaliadas 

através de 

observação, 

registros diários, 

Participação e 

desenvolvimento 

durante todo o 

processo do 

planejamento 
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Figura 1 Projeto sacola magica 
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PROJETO ECOLOGIA 

JUSTIFICATIVA OBJETIVOS 

GERAIS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

DURAÇÃO AVALIAÇÃO 

 

A educação 

ambiental é um processo 

longo e contínuo, e mudar 

isso não é fácil. Devemos 

então primeiro mudar 

nossos hábitos e atitudes 

para que esta mudança seja 

intrínseca, espontânea e 

pode ser ensinada. Muitas 

situações estão distantes 

fisicamente, mas 

influenciam na manutenção 

dos seres vivos, por este 

motivo, se há importância 

dos pequenos atos.  

 

   

- Desenvolver com as 

crianças ações e 

posturas responsáveis 

diante de problemas 

ambientais, como 

desperdício de água e 

poluição; 

- Sensibilizando-as 

sobre a importância 

da preservação do 

Meio Ambiente, 

identificando 

situações que causam 

danos à ecologia 

como: poluição, 

desmatamento, 

queimadas e extinção 

de animais 

incentivando assim o 

amor pela 

conservação da 

natureza.   

 

 

- Perceber os cuidados 

necessários à preservação 

da vida e do ambiente; 

- Demonstrar que a 

reciclagem pode trazer 

inúmeros benefícios;  

- Desenvolver o respeito 

para com a natureza e para 

consigo mesmo;  

- Conhecer diversas formas 

de vida existentes no meio 

ambiente: fauna, flora, vida 

marinha e tipos de animais;  

- Conhecer as partes de uma 

planta; 

- Desenvolver a linguagem 

oral;  

- Levar a criança a valorizar 

o meio ambiente e 

identificar-se como parte 

integrante e agente de 

promoção do 

desenvolvimento 

sustentável;  

 

- Murais (meio ambiente, plantas 

e suas partes, animais terrestres – 

aquáticos, aéreos e marinhos);  

- Jogos de dominó, quebra-

cabeça;  

- Assistir ao filme: Um plano 

para salvar o planeta da turma da 

Mônica;  

- Levantar possíveis problemas 

ambientais vividos pela 

comunidade (lixos jogados pelas 

ruas, desperdício de água, 

queimadas, etc.) e pensar junto 

com as crianças formas de 

resolver os problemas;  

- Jogo da memória (animal e 

nome ou animal e primeira letra);  

- Construção coletiva mural 

 Ecológico utilizando frases, 

objetos e desenhos sobre o meio 

ambiente;   

- Confecção de um alfabeto da 

natureza;  

-  

 

Mês de junho 

e julho 

A 

culminância 

do projeto 

poderá ser 

feita por meio 

de construção 

de murais, 

apresentação 

de uma peça 

teatral e 

exposição de 

vídeos para a 

comunidade 

escolar, 

demonstrando 

as atividades 

que foram 

desenvolvidas 

no decorrer 

do projeto.    

 

 

Será de forma 

contínua e 

através da 

observação diária 

das crianças no 

desempenho de 

suas atividades, 

no 

relacionamento 

com os colegas e 

com a professora.  

O projeto, 

também, será 

avaliado em 

virtude de seu 

desenvolvimento 

atividades e o 

material 

utilizado. Como 

também nas 

escolhas e 

desenvolvimento 

de ideias. 
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Observar o desenvolvimento 

de uma planta (hortaliça);  

- Identificar dos bichinhos 

que moram no jardim e nas 

hortas; 

- Respeitar os seres vivos 

que nos cercam; 

 

 

Utilização de músicas 

relacionadas ao tema para 

apreciar ritmo, dramatizar, 

interpretar por meio de 

desenho, pintura e colagem: 

Cinco Patinhos, Minhoca, 

Amigo Planeta, Herdeiros do 

Futuro, Enquanto Seu Lobo 

não vem, não atire o pau no 

gato, etc.; 
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PROJETO CIRCUITO DE CIÊNCIAS: 

JUSTIFICATIVA OBJETIVOS 

GERAIS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

DURAÇÃO AVALIAÇÃO 

 

A Secretaria de 

Estado da Educação, e 

as Gerências 

Regionais de 

Educação (GREs), 

promovem o 

"Circuito de Ciências 

das Escolas da Rede 

Pública de Ensino do 

Estado do Distrito 

Federal”.  

 

- Promover a cultura 

científica na 

comunidade escolar; 

-  realizar atividades 

que favorecem o 

letramento científico e 

a prática de processos 

investigativos entre 

estudantes e gestores. 

 

- Incentivar os alunos a pesquisarem e a 

realizarem trocas de experiências, 

especialmente pelo fato de que no 

segundo momento esse trabalho irá 

acontecer em cada CRE e eles poderão 

dividir ainda mais informações;  

- “O Circuito de Ciências Bi economia”: 

Diversidade e Riquezas para o 

Desenvolvimento Sustentável”;  

- Uma proposta da SEDF lançada na 

rede estadual de ensino visando 

integração curricular a partir da 

distribuição de temáticas para serem 

trabalhadas em cada um dos quatro 

bimestres do ano letivo; 

- Desenvolver uma abrangência 

temática que permite estimular a 

aproximação com as mais variadas 

áreas, possibilitando a participação de 

professores de todas as áreas do 

conhecimento, 

 

- Experiências com 

trabalhos de Maquetes; 

 

- Apresentação de Cartazes 

mostrando a tecnologia e os 

meios de descobrimento a 

Ciência; 

 

- Envolvimento com algum 

experimento e apresentação 

com a apresentação de pais 

e filhos; 

 

- Concurso de melhor 

experiência do Circuito de 

Ciências. 

 

Uma 

semana  

 

- Envolver toda a 

Comunidade 

Escolar nas 

atividades e 

observando a 

importância da 

interação, 

socialização e 

participação no 

ambiente escolar. 
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PROJETO PLENARINHA 

JUSTIFICATIVA OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

DURAÇÃO AVALIAÇÃO 

 

A Subsecretaria de 

Educação Básica - SUBEB, 

por meio da Diretoria de 

Educação Infantil - DIINF, 

informa-se que o tema 

eleito para este ano 2019 foi 

Literatura com integração 

da brincadeira com o tema 

VIII Plenarinho Será 

abordado os aspectos 

lúdicos, concretos e 

criativos na construção e 

música, sons timbres, será 

desenvolvido para 2020. 

A fim de atender a Proposta 

Pedagógica, o Instituto 

Educacional Pintando o 

Sete exige o trabalho 

coletivo é a formação de 

cidadãos. 

 

 

-Formar grupos 

participativos, críticos e 

pensantes; 

 

-  oportunizar e adquirir 

novas concepções e 

formular novas 

representações de visão 

do mundo; 

 

- Propor situações de 

aprendizagens e 

informações que fomenta 

a curiosidade e a 

descoberta do novo.  

 

 

 

- Identificar os sons 

existentes no corpo; 

- Identificar os sons 

produzidos pelos 

animais; 

- Conhecer suas 

características e a 

importância para nossa 

vivencia;  

- Respeitar os seres vivos 

que nos cercam;  

- Despertar o interesse 

pela música, cantada, 

falada e inversões. 

 

  

1) Músicas de cordel; 

 

2) Musicalização através das 

histórias dos bichinhos do 

jardim; 

3) História cantada 

bichinhos do lago, do 

mar, aquáticos; 

4)  História cantada como: 

dos clássicos do cinema 

como: chapeuzinho 

vermelho, Pinóquio, 

Branca de Neve; 

5) Composição de música; 

6) Usar instrumentos 

estruturados e não 

estruturados. 

 

Mês de 

maio, agosto 

e novembro 

 

Periódica com 

registros do 

interesse das 

crianças.  
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PROJETO FOLCLORE 

JUSTIFICATIVA OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

DURAÇÃO AVALIAÇÃO 

 

Sendo o folclore uma 

das características 

fundamentais de nossa 

identidade nacional, 

através dele as crianças 

desenvolverão censo de 

origem e pertencimento 

a um grupo societário 

maior, construindo sua 

identidade ao passo que 

se tornam cidadãos 

cientes dos valores e 

princípios positivos da 

cultura brasileira. 

- Trabalhar a linguagem 

oral e escrita; 

- Desenvolver a 

capacidade interpretativa, 

a criatividade e a 

abstração; 

- Desenvolver raciocínio 

lógico; 

- Instigar a curiosidade 

natural da criança e 

reconhecer as 

características de nosso 

rico folclore; 

- Desenvolver 

identificação com a 

identidade nacional 

brasileira; 

- Aumentar o 

vocabulário; 

- Ampliar as formas de se 

compreender a realidade 

(novas óticas). 

 

- Desenvolver o gosto pela 

música, pela dança e por ouvir 

histórias; 

- Promover o interesse por 

manifestações artísticas; 

- Desenvolver a coordenação 

motora e o equilíbrio; 

- Estimular o raciocínio; 

- Usar a linguagem visual como 

expressão; 

- Despertar a curiosidade e o 

interesse pela pesquisa, perceber 

o sentido e o significado das 

frases se divertindo com a 

ambiguidade de algumas delas; 

  

- Apresentar os saberes e mitos 

do folclore, os ditados 

populares, as tradições e 

costumes, tente regionalizar ao 

máximo para que consigam 

identificar esses elementos em 

sua vivência cotidiana; 

- Há muitos filmes e 

animações sobre nosso 

folclore, assista com os alunos 

para descontrair e ao mesmo 

tempo ambientar; 

- Livros sobre 

folclore: Monteiro Lobato e 

Cecília Meireles oferecem 

muitas histórias sobre o tema 

envolvendo a música;  

- Confeccione com os alunos,  

 

2 semanas 

em agosto 

 

- Na observação 

das formas de 

expressão das 

crianças; 

- De seu 

envolvimento nas 

atividades e 

satisfação das 

próprias 

produções onde 

será um 

instrumento de 

acompanhamento 

do trabalho que 

ajudará na 

avaliação e no 

replanejamento da 

ação educativa. 

https://escolaeducacao.com.br/personagens-e-lendas-do-folclore-brasileiro/
https://escolaeducacao.com.br/ditados-populares-mais-usados-pelos-brasileiros/
https://escolaeducacao.com.br/ditados-populares-mais-usados-pelos-brasileiros/
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PROJETO TRÂNSITO 

JUSTIFICATIVA OBJETIVOS 

GERAIS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

DURAÇÃ

O 

AVALIAÇÃO 

 

Nesta perspectiva de 

conhecimentos o projeto 

trânsito traz uma visão de 

grandes participações 

internas trazendo assim 

para a dentro da 

Instituição o lúdico com 

brincadeiras  

- Desenvolver a 

ampliação do 

conhecimento e 

da organização 

que existe no 

trânsito; 

- Receber a 

estação com 

preciosidade e 

carinho; 

- Amar a Pátria 

trazendo 

respeito, 

consideração e 

etc. 

 

 

- Promover ações e movimentos que 

demonstrem um trânsito; 

 

- Entender os sentidos e significados dos 

Semáforos; 

 

- Conhecer e entender todas as 

sinalizações e a importância de tê-los 

como o principal organizador do 

trânsito; 

 

- Traçar oportunidades em sala de aula 

para que as crianças criem seu momento 

de experiências, opiniões em relação ao 

trânsito; 

 

- Explicar existem tantos acidentes e 

irregularidades no trânsito. 

 

- Montar uma pista no pátio 

com sinais de semáforos e 

sinalizações com o objetivo 

de realizar uma 

movimentação de trânsito; 

 

- Pedir que as crianças levem 

para a Instituição carrinhos, 

bicicletas e velotrol para 

assim encenar 

demonstrações de 

consciência e entendimento 

do sentido de respeito; 

 

- Montar um cartaz em cada 

mural de sala apresentando 

todas as negligências que o 

trânsito traz para a 

humanidade; 

 

- Com este intuito deixar 

mensagem de consciência 

sobre as precauções e 

cuidados que se devem ter; 

 

 

 

1 semana 

 

CULMINÂNCI

A 

 

- Realizar um 

carrinho de 

material de 

sucata; 

 

- Observar 

como as 

crianças, equipe 

gestora e Corpo 

Docente 

apresenta o 

trabalho em 

questão e como 

as são 

concentradas 

todas as 

informações 

passadas. 
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PROJETO PÁTRIA 

JUSTIFICATIVA OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

DURAÇÃ

O 

AVALIAÇÃO 

 

Pátria é um vínculo de grande 

afeto que todas as pessoas 

sentem e demonstrem pelo seu 

país. 

Com este apego amoroso as 

pessoas tendem a valorizar o 

país apresentando sempre tudo 

o que é de bom agradável para 

quem necessita um dia 

conhecer. Nesta também pode-

se entender que não existe 

lugar desagradável onde você 

nasceu, cresceu e fez a sua vida 

se desenvolver como um todo. 

  

 

 

- Entender que o ponto 

de partida de um 

indivíduo na sociedade 

parte de onde ele foi 

criado com a sua história; 

 

- Realização de seus 

sonhos, projetos, 

objetivos de vida e sua 

expectativa de 

sobrevivências, baseadas 

em um país nativo que 

você acredita que tem 

tudo para lhe dar. 

 

- Conhecer o significado de 

Pátria e a variedade outras 

junto com suas formas de 

vidas; 

 

- Entender como acontece a 

história de um patrizado; 

 

- Relacionar a importância 

que cada pessoa traz consigo 

na sua pátria e as formas de 

defesa de seu país; 

 

- Mostrar a liberdade de 

expressão com as crianças, 

dando oportunidades de se 

opinarem qual é a visão deles 

sobre o seu país. 

 

 

 

- Confeccionar mapas 

GRANDES PARA MURAL, e 

para pinturas, e cada turma 

colocará dentro deles tudo o 

que deseja que seu país tivesse 

de bom; 

 

- E em folha ao lado 

discriminar tudo o que é ruim 

para que melhore; 

 

- Oferecer símbolos da Pátria 

para que as crianças utilizem, 

pintem, e saibam seus 

significados e importância; 

 

- Utilizar 01 a 03 bandeiras 

para estudos oferecendo os 

conhecimentos de suas cores e 

nome de seus países.  

 

1 Semana 

 

CULMINÂNCIA 

 

- Realizar uma 

passeata aos 

redores da 

Instituição com 

símbolos da 

Pátria; 

 

- Apresentar um 

teatrinho 

mostrando amor a 

Pátria pessoal. 
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PROJETO VALORES 

JUSTIFICATIVA OBJETIVOS 

GERAIS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

DURAÇÃO AVALIAÇÃO 

A instituição que oferta a 

educação infantil é um 

espaço privilegiado na 

Construção do 

conhecimento humano. As 

crianças aprendem e 

desenvolvem-se nas 

Relações com seus pares, 

e é a partir desse que se 

faz necessário o trabalho e 

5ompromisso das 

educadoras em promover 

atividades lúdicas, a fim 

de contribuir para a 

Formação de cidadãos 

responsáveis e conscientes 

de suas atitudes no meio 

em que 

Vivem. 

 

Oportunizar as 

crianças através de 

ações diárias, 

situações que o levem 

a 

Desenvolver relações 

de amizade e 

conscientização, para 

a construção do 

respeito, 

Partilha, coleguismo, 

responsabilidade e 

cuidado. 

-Oportunizar diferentes situações 

lúdicas, para que as crianças 

desenvolvam autonomia, 

Cooperação, respeito e 

solidariedade, através da 

sociabilidade; 

-Incentivar a criança a expressar 

seus pontos de vista com clareza; 

-Oportunizar a criança hábitos de 

colaboração, de partilha e respeito 

ao outro. 

-Estimular atitudes de respeito 

pelo “Eu” e pelo “Outro” e pelo 

meio ambiente, afim de 

Estabelecer uma relação 

harmônica na vida. 

-Oportunizar dinâmicas que 

possibilite a criança valorizar e 

participar de brincadeiras, 

-Demonstrando atitudes de 

amizade, cooperação e respeito, 

visando o bem-estar do 

Grupo e meio em que vive. 

-Transmitir valores como 

autoestima, paz, respeito às 

diferenças, amor ao próximo, 

Amizade e solidariedade, visando 

contribuir na formação do caráter 

da criança. 

Conversas, relatos de 

experiências, literaturas 

sobre o tema – fábulas, 

Canções coerentes com o 

tema; murais com imagens, 

dinâmicas, dramatizações, 

Histórias, registros através de 

desenhos, montagem de 

livrinhos e atividades lúdicas 

Direcionadas. 

Durante 

todo o ano 

letivo 

De acordo com o 

crescimento 

gradativo do 

aluno ao valor 

desenvolvido 
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Cronograma detalhado Projeto Valores 

Mês  Desenvolvimento (Atividade 

sugerida) 

Atividade Matutina Atividade Vespertina 

Fevereiro  Trabalho identidade e 

autonomia 

-Roda de socialização; 

-Confecção de 

-Cartazes coletivos; 

-Atividade individual com -fotografias, 

releitura com suas características; 

-Demarcação e demonstração com 

comparações de estatura das crianças; 

- Contorno do corpo com as nomeações; 

-Apresentação de fichas com nomes das 

crianças Roda de socialização com conversas 

sobre conscientização 

 

 

-Musicalização chamando cada 

criança pelo nome; 

-Apresentação de gravuras com 

papéis  

Familiares; 

-Histórias; 

-Vídeo; 

-Brincadeiras livres e dirigidas 

-Apresentação teatral “Banho 

Chuá”; 

-Banho das bonecas; 

-Passeio pela  

Instituição a fim de visualizar 

possíveis  

Desperdícios; 

-Entrega de lembrancinhas 
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Março e 

abril 

Desenvolvimento (Atividade sugerida) Atividade Matutina Atividade Vespertina 

 -Higiene e Cuidados 

-Combinados e regras de convivência 

 

-Reconto da história  

“Mordida não Napoleão”; 

-Apresentação de imagens das regras  

De convívio social; 

-Organização das  

Figuras através de positivo e negativo; 

 

- Higiene Pessoal 

-Apresentação sobre os direitos das  

Crianças; 

-Recorte e colagem; 

-Confecção de brinquedos com sucatas; 

Brincadeiras dirigidas (patins de caixa de 

papel, estoura balões, confecção de amoeda, 

massinha de trigo. 

-Jogo da memória; 

-Confecção dos personagens da  

História trabalhada; 

-Brincadeiras dirigidas. 
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Maio 

Desenvolvimento 

(Atividade sugerida) 
 

 

Atividade Matutina Atividade Vespertina 

 

 

Alegria 

 

 

 

-Modelar, banho de mangueira); 

- Musicalização;  

- Desfile de crianças;  

-Vídeos 

Brincadeiras livres e  

Direcionadas; 

-Entrega de lembrancinhas;  

- Musicalização 

JUNHO Diversidade cultural 

-Musicalização; 

-Colagem; 

-Produção de enfeites; 

-Brincadeiras juninas (corrida de saco, 

dança da laranja estoura balão, etc); 

-Comidas típicas; Gincana; 

-Apresentações das crianças; 

-Ensaio; 

-Finalização de enfeites; 

-Brincadeiras culturais; 

-Apresentação de gravuras; 
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JULHO Solidariedade -Vídeo sobre amizade; 

-Conversação sobre o tema; 

-Atividade: Guiar o colega com os olhos 

vendados; 

-Musicalização: O valor de um amigo; 

-Cartaz coletivo; 

-Circuito: Teia de aranha (com barbantes 

entrelaçados nas cadeiras). 

-Musicalização; 

-Reconto da história: “A raposa e o  

Ratinho”; 

-Brincadeira no parque; 

-Corre cotia; 
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AGOSTO Identidade cultural -Conversação informal; 

-Brincadeiras folclóricas; 

-Reconto de lendas;  

- Brincadeiras (amarelinha, cabra cega, 

bambolê, imitar os sons dos animais); 

-Dia do soldado; 

-Atividades envolvendo lateralidade e 

circuitos psicomotor. 

-Chicotinho queimado, 

-Musicalização; 

-Brincadeiras de roda; 

-Coelhinho na toca; 

-Joga da memória. 
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SETEMBRO Paz e preservação 

ambiental 

-Confecção de cartaz coletivo; 

-Apresentação sobre a semana do 

trânsito; 

-Apresentação teatral; 

-Circuitos simulando trânsito; 

-Cuidados com a natureza; 

-Conhecer tipos de flores e plantas; 

Plantio de plantas; Dia da árvore. 

-Musicalização; 

-História cantada “O cravo e a rosa”, “Alecrim”, “A linda 

rosa juvenil”. 

-Brincadeiras livres e dirigidas. 

OUTUBRO Respeito/ Carinho -Conversação; 

-Apresentação de imagens; 

-Produção de cartaz; 

-Peça teatral; 

-Atividade individual; 

-Releitura do livro “O que cabe no meu 

mundo: Carinho”. 

-Entrega de lembrancinha; 

-Peça teatral; 

-Brincadeiras direcionadas; 

-Conclusão do  

Cartaz coletivo; 
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DESENVOLVIMENTO E AÇOES PARA O PROJETO VALORES 

 

COMO ONDE QUANDO QUEM COM QUÊ APRENDIZADO EM QUE ALMEJA 

ALCANÇAR 

-Contação de 

Histórias; 

Área verde; 

Sala de aula; 

Durante todo o 

Projeto 

(Leitura de 

Acordo com o tema 

Abordado durante o 

período). 

Professores e 

monitores. 

Livros da coleção “O 

Que cabe no eu mundo”; 

desenhos. 

Explorar as fábulas 

-Através da história, 

Alcançar na criança sua 

Imaginação e 

Aprendizado a partir da leitura. 

-Pesquisa 

realizada 

Com os pais; 

Questionário 

o na agenda 

Março Coordenação Folhas brancas -Promover a participação efetiva da 

Comunidade escolar 

Através de parceria com escola  

-Os pais e 

Outros Segmentos da Sociedade 
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 Confecção de 

Cartazes; 

No pátio; sala 

de aula 

  Professor e monitor Cartolina, tinta, 

Gravuras de revistas 

pincel etc 

Através da visualização trabalhar o 

Respeito as diferenças culturais, 

Diferentes profissões, etc. 

- Brincadeiras 

livres e 

Direcionadas 

-Circuitos 

Área externa, 

pátio 

  Professor e monitor Balões, cadeiras, vendas, 

pinos 

Promover a execução do que foi 

Trabalhado durante a socialização. 
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PROJETO ANIMAIS 

JUSTIFICATIVA OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

DURAÇÃO AVALIAÇÃO 

 

O projeto visa desenvolver 

a afetividade nas crianças, 

começando pelo cuidado e 

o carinho com os animais 

e contribuir para a 

diminuição da agressão 

física que acontece nessa 

idade no contato com 

outras crianças em idade 

escolar 

 

- Despertar o respeito e a 

afetividade nas crianças 

através do contato com 

os animais do safári 

(visualização de vídeo);  

 

- Verificar como a 

afetividade ajuda no 

desenvolvimento 

cognitivo e moral da 

criança na Educação 

Infantil; 

 

- Ajudar na resolução de 

seus desafios tornando-a 

segura e autônoma;  

 

 

- Conhecer e entender 

os animais do safári, 

habitat, seus hábitos e 

fases; 

 - Despertar e incentivar 

a curiosidade a 

Criatividade;  

- Incentivar a escuta e a 

fala;  

 - Criar laços de 

afetividade; 

 - Promover a 

integração e o Cuidado 

consigo e com o outro; 

 - Escolher um animal 

que represente a turma 

na afetividade;   

 

 

Desenvolvimento: Apresentar para 

as crianças os animais do Safári, 

seus hábitos e a importância para a 

natureza e os seres humanos. 

Oportunizar a fala e incentivar a 

curiosidade das crianças, através de 

figuras, histórias, contos e recontos 

apresentações, construções de 

murais e atividades que 

desenvolvam e despertem a 

curiosidade e o interesse das 

crianças. Musicalização com o tema. 

 

 

Mês de 

novembro 

 

Através da 

participação e 

observação 

continua e os 

resultados 

alcançados com 

as ações 

propostas: 



     

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO 

INSTITUTO EDUCACONAL PINTANDO O SETE FAZER VALER 

 

62 

 

  

PROJETO TRANSIÇÃO 

 

JUSTIFICATIVA OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

DURAÇÃO AVALIAÇÃO 

Em consonância com o que diz 

o Currículo em Movimento da 

SEDF, no Caderno de 

Pressupostos Teóricos p. 15, a 

transição é entendida como o 

cuidado no momento de 

mudança entre etapas e 

modalidades de escolarização 

para que não haja rupturas ou 

quebras bruscas que interfiram 

nos processos pedagógicos ou 

sócio emocionais dos 

estudantes ao longo de toda 

sua trajetória estudantil. Dessa 

forma, é preciso pensar as 

melhores maneiras de acolher 

esse estudante em seu 

momento específico do 

desenvolvimento, 

considerando as diferenças do 

local de onde ele está vindo e 

para onde ele irá, para que se 

sinta pertencente, assegurando 

a continuidade aos estudos. 

Tornar-se estudante do período 

integral creche, em uma nova 

escola, com uma nova 

realidade, gera expectativas 

em relação à nova etapa a ser 

percorrida. 

- Promover, de forma 

acolhedora e calma, o 

processo de transição do 

aluno do maternal II para 

o Primeiro Período da 

Educação Infantil; 

 

- Considerar as 

diferenças do local de 

onde ele está saindo com 

a relação de onde ele irá, 

para que se sinta 

pertencente e 

assegurando-lhe a 

continuidade aos estudos.  

 

- Criar condições para 

que o estudante 

conheça o espaço físico 

da Unidade Escolar que 

ingressará;  

 

- Apresentar a equipe 

de trabalho 

(Coordenação, 

educadores, servidores, 

secretários) promover o 

autoconhecimento de 

cada estudante; 

 

- Esclarecer mitos e 

verdades da nova fase 

escolar;  

 

- Incentivar o estudante 

a pensar criticamente; 

elencar e tirar dúvidas 

dos estudantes nesta 

fase de transição 

 1) Roda de conversa: 

descobrir quais as expectativas 

da criança e 

Quais informações ele já 

possui a respeito do assunto; 

 

2) Interação: visitas nas 

turmas onde ocorrera a 

transição, inclusive a visita na 

escola da educação infantil, 

auxiliando na adaptação, 

autonomia e segurança das 

crianças no ambiente; 

 

3) Momento de contação de 

histórias “A primavera da 

lagarta”, de Ruth Rocha. 

Inspirada no livro da autora, a 

professora deve abordar 

questionamentos sobre as 

dúvidas e as expectativas das 

crianças para que possam 

compartilhar com todos os seus 

sentimentos; E LANCHE 

Novembro 

dezembro 

Interesses e 

demonstração de 

afetividades 

entre si (crianças 

e profissionais 
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Fercal, Escola Classe Engenho Velho, Escola Classe 

Loberal e Escola Classe Boa Vista, realizarão. o processo 

de transição, acolhendo os estudantes do Instituto 

Educacional Pintando o Sete – Fazer Valer, 

Unidade Escolar Creche na qual os alunos ingressarão no 

ano de 2020. O projeto apresentado traz ações 

facilitadoras do processo de transição do maternal II 

como meio para que o aluno ingressante sinta 

autoconfiança para assumir os novos desafios exigidos 

nesta etapa de ensino.  

Para isso é necessário refletir sobre a importância de se 

fazer a transição para educação infantil, mais 

confortavelmente possível sob a percepção sensível e 

atentar às necessidades infantis. E como objetivos 

específicos analisar as recomendações oficiais do 

Ministério da Educação para o primeiro período da 

educação infantil referente às alterações em relação ao 

contato direto com as crianças de 4 anos e demonstrar as 

mudanças necessárias no espaço físico, pedagógico e 

curricular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Informar sobre o 

funcionamento 

pedagógico e 

rotina escolar 

(avaliações, 

componentes 

curriculares, 

horários, 

regimento 

interno).    

 

4) Recreio interativo: as 

turmas podem interagir 

livremente e com 

brincadeiras dirigidas, 

durante horário da 

brincadeira e fora de 

sala; 

 

5) Gincanas entre salas: 

corrida de saco, corrida 

de ovo, dança das 

cadeiras, pinça com os 

pés, etc. 

 

6) informativo aos pais: 

por meio de circular e 

reuniões informar sobre 

como o pai deve agir 

durante esse momento de 

transição (conversas, 

informações, 

Visitas). Transmitindo 

segurança para criança; 

 

7 Culminância: 

Piquenique de despedida 

(fotos, lembrancinhas 

Lanche). 
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PROJETO TRANSIÇÃO INTERNO 

 Entrada dos alunos será baseado nas entradas das escolhas sequenciais, os alunos serão recebidos no pátio com momentos de 

apresentações culturais e cívico. Temas sugestivos para esse período: Natal, nova escola, Símbolos do natal, músicas natalinas, teatros, 

valores. 

 Reduzir o horário do soninho 

 Os gestores e coordenadores das escolas sequenciais receberão convite para conhecer a rotina dos alunos da creche. 

 09\12 alunos estudarão com a próxima professora  

 16\12 alunos do maternal I estudarão com a nova professora.  

Projeto em colaboração com as escolas sequenciadas.  
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PROJETO HIGIENE E SAÚDE 

 

JUSTIFICATIVA OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

DURAÇÃO AVALIAÇÃO 

 
O Projeto “Higiene e Saúde” 

é uma proposta que 

possibilita e garante uma 

aprendizagem efetiva e 

transformadora de atitudes e 

hábitos de vida. Ao educar 

para a saúde e para a higiene, 

de forma contextualizada 

e sistemática. 

 Toda a equipe contribui de 

forma decisiva na formação 

de cidadãos capazes de atura 

em favor da melhoria dos 

níveis de saúde pessoal e da 

coletividade. 

 

 

 
- O objetivo principal do 

Projeto “Higiene e Saúde” é 

conscientizar os alunos para 

o direito à saúde; 

 

 

- Sensibilizá-los para a 

busca permanente da 

compreensão de seus 

determinantes; 

 

 

- Capacitá-los para a 

utilização de medidas 

práticas de promoção, 

proteção e recuperação da 

saúde. 

 

 

 
- Levar o aluno a perceber 

a necessidade de adquirir 

bons hábitos de higiene;  

 

- Identificar doenças 

causadas por falta de 

higiene;  

 

- Discutir as formas de 

higiene corporal, bucal, 

etc.;  

 

- Estimular para a prática 

correta de tomar banho, 

cortar as unha e cabelos;  

 

- Adotar hábitos de 

autocuidado, respeitando 

as possibilidades e limites 

do próprio corpo. 

 

 

 

- Trazer a sala de aula 

vários itens de higiene 

para uma aula explicativa 

e com a participação das 

crianças; 

 

- Envolver as crianças 

com as formas de higiene 

e trazendo a sua 

importância em todos os 

momentos antes das 

refeições e após as 

brincadeiras; 

 

- Confeccionar objetos de 

higiene com sucatas e 

realizar com cada turma 

a apresentação da 

importância dos mesmos 

com a participação das 

crianças.  

 

1 semana 

 

CULMINÂNCIA 

 

- Realizar um 

banho coletivo 

com ducha e 

bacia para que 

todas as crianças 

percebam a 

visualização de 

um banho (uma 

criança e a 

protagonista da 

cena); 

 

- Observar 

objetivos 

propostos nas 

atividades, 

envolvimento e 

compreensão dos 

alunos 
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PROJETO NATAL 

JUSTIFICATIVA OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

DURAÇÃO AVALIAÇÃO 

 

Sendo esta 

justificativa com uma 

relevante importância 

para as festividades 

dos brasileiros, 

Pretendemos aqui 

trabalhar junto com 

seus significados para 

que não se torne 

meramente um 

Feriado comercial 

usando do nascimento 

de Cristo para 

trabalhar bondade, 

caridade, 

solidariedade, o 

diálogo e a paz, 

porém mostrando 

também o foco de 

Deus como o 

Salvador da 

Humanidade. 

 

- Desenvolver a imaginação, a 

capacidade de abstração e a 

interpretação; 

 

- Aumentar o vocabulário e as 

formas de se compreender a 

realidade (óticas); 

 

- Trabalhar a linguagem oral e 

escrita, e o trabalho em equipe; 

 

- Desenvolver raciocínio 

lógico; 

 

- Desenvolver coordenação 

motora; 

 

- Conhecer a simbologia e os 

significados do Natal; 

 

- Incentivar a prática de 

bondade e solidariedade. 

 

- Compreender o 

significado do Natal; 

- Identificar os símbolos 

do Natal; 

- Estimular a socialização; 

- Participar de atividades 

que envolvam histórias, 

brincadeiras e canções 

para despertar e esclarecer 

curiosidades sobre o Natal; 

- Produzir trabalhos 

artísticos, utilizando a 

linguagem, desenho, 

pintura, colagem e 

construção, desenvolvendo 

o gosto, o cuidado e o 

respeito pelo processo de 

produção e criação; 

- Promover e estimular a 

linguagem oral. 

 

 

- Verifique o quanto 

eles sabem acerca do 

tema; 

- Apresente a temática 

do natal, usando de 

diversos meios 

didáticos; 

- Cantar e assistir 

filmes; 

- Recorte e colagem e 

Desenho; 

- Brincadeiras dirigidas;  

- Confecção de um 

mural junto com os 

alunos onde será 

registrada cada nova 

informação aprendida 

nas aulas; 

 

- Confecção de trenó, 

renas, árvore de natal, 

bonecos de neve para 

decorar a sala 

ou a escola usando 

EVA e materiais 

reciclados; 

 

- Como podemos ajudar 

o próximo? Faça uma 

reflexão com seus 

alunos. 

 

Mês de 

dezembro 

 

Através da 

participação e 

observação 

continua e os 

resultados 

alcançados com 

as ações 

propostas 
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ANEXO DOS PROJETOS ESPECÍFICOS 

FOTOS PROJETO LEITURA  E MURAIS: 
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 MUSICALIZAÇÃO 

NATAL ATIVIDADE 

PSICOMOTORAS 
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ALIMENTAÇÃO SEXTA CULTURAL 
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TARDE MÁGICA 
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XVII – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO 

A Proposta Pedagógica do Instituto Educacional Pintando o Sete Fazer Valer é 

acompanhado periodicamente pela Equipe de Gestão e demais membros da 

Comunidade Escolar. À medida que serão realizadas reuniões periódicas bimestrais 

de debate e reflexão das ações presentes na Unidade, bem como enviado questionário 

de satisfação às famílias atendidas, bimestralmente.  

 A PPP desta unidade do ano de dois mil e dezenove foi totalmente repensado, 

uma vez que os educadores observarão a necessidade de desenvolver trabalho 

educativo com a Comunidade Escolar a fim de, reafirmar ações, posturas e condutas 

as quais tenham como base os valores humanos universais, consolidando a parceria 

família/escola.  

A avaliação será realizada na necessidade de sistematizar todas as etapas do 

processo pedagógico, através de instrumentos, utilizados pela direção da escola para 

acompanhar, observar, intervir e avaliar o trabalho realizado.    Será aplicado 

relatórios anuais abordando os pontos positivos e negativos das ações da instituição, 

nesta unidade de ensino avaliação é constante e não apenas avaliação das 

aprendizagens, como também a avaliação do trabalho pedagógico e das ações 

previstas no Projeto Político-Pedagógico. Nesse sentido, bimestralmente o trabalho é 

avaliado, com base no rendimento, comportamentos e atitudes das crianças. O grupo 

de professores interage entre seus pares dando sugestões e ideias de como atingir os 

objetivos almejados. Em todas as coordenações coletivas, semanalmente, discutem e 

refletem sobre a ação pedagógica com vistas a superar os desafios e compartilhar as 

experiências exitosas. Os dias letivos temáticos destinados ao planejamento e 

avaliação institucional, conforme previsto no calendário escolar, são utilizados como 

uma forma das famílias participarem do planejamento, bem como da avaliação do 

processo educativo e das ações previstas.  
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XVI - ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO E DO ENSINO 

OFERECIDO 

O Instituto Educacional Pintando o Sete - Fazer Valer, oferta a Educação Básica nas etapas 

da creche I e Creche II para crianças de 02 e 03 anos de idade respeitando as faixas etárias. O 

regime é anual com 200 dias letivos, 800hs e 4 horas-aulas de efetivo trabalho escolar observada a 

idade legal para o ingresso. 

O Instituto Educacional Pintando o Sete - Fazer Valer, atende ao princípio da flexibilidade 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para as diferentes etapas e modalidades da educação básica, 

zelando-se pela adequação e adaptação às especificidades dos estudantes, tendo em vista a 

educação inclusiva, a saber: 

 Garantia de condições de acesso, permanência, êxito escolar e participação por meio de 

ofertas de serviços educacionais especiais e de recursos de acessibilidade e tecnologia 

assistiva, que eliminem barreiras e promovam a inclusão;  

 Atendimento interdisciplinar, adaptações e demais serviços de acompanhamento e apoio, 

para atender às necessidades do estudante; 

 Adoção de medidas individualizadas ou coletivas no ambiente escolar, visando auxiliar o 

desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes; 

 Possibilidade e condições de alcance de acessibilidade para utilização com segurança e 

autonomia dos espaços físicos, de mobiliários e equipamentos escolares; 

 Garantia da participação e acesso dos estudantes em igualdade de condições em jogos, 

atividades recreativas, esportivas, de lazer e em concurso no âmbito escolar; 

 Garantia da participação integração das famílias nas diversas instâncias inclusivas da 

comunidade escolar.  
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XIX- ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

O Instituto considera os aspectos afetivos, motor, social e cognitivo do educando, de 02 

(dois) anos a 05 (cinco) anos de idade e oferece experiências respeitando suas etapas de 

desenvolvimento evolutivo, as quais contribuem para este desenvolvimento e para o exercício da 

cidadania. Organiza-se por âmbito de experiência, eixos, blocos e linguagens em forma de 

projetos pedagógicos. 

O Instituto reconhece o direito do educando de vivenciar experiências prazerosas, 

considera e respeita a pluralidade e a diversidade cultural do seu contexto, para isto proporciona 

uma interação entre pais, professores, funcionários e seguimentos da comunidade, interessados 

nesta Proposta Educacional.  

1 - Desenvolvimento Pessoal e Social: Esse âmbito de experiências divide-se em um 

Eixo: (Identidade e Autonomia). O trabalho neste âmbito pretende que o aluno aprenda a 

conviver, a ser e a estar com os outros e consigo mesmo. Em uma atitude básica de aceitação, de 

respeito, de confiança e garantindo o desenvolvimento de capacidades de natureza global e afetiva. 

  2 - Conhecimento de Mundo: Compreende o outro âmbito que se divide em seis eixos: 

(Movimento, Artes Visuais, Música, Linguagem oral e escrita, Natureza e Sociedade e 

Conhecimento Lógico-Matemático). 

  3 - O Educando E o Movimento: Sobre este eixo o instituto refere-se aos alunos de 

Creche I e II. Manipulação de materiais observando a dimensão expressiva do ato motor, isto é, as 

possibilidades e dimensões dos seus gestos enquanto manipula objetos. Reconhecimento da 

própria imagem, isto é, identifica suas próprias características físicas. 

  4 - Música: o aluno vivencia a linguagem sonora, explorando sons de materiais diversos 

e brinquedos. Identifica sons e silêncio; ouve e canta canções em situações diárias, movimentos 

festivos, formação de hábitos, atitudes e comportamentos na construção de conhecimentos em 

atividades motoras. O Aluno explora ritmo, sons graves e agudos (altura), sons fortes e fracos 

(intensidade), longos e curtos (duração) e outras experiências. 
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    5 - Linguagem Oral e Escrita:  considera a realidade do   educando e o diálogo como 

um dos fatores imprescindíveis do processo de comunicação diária nas interações do aluno com 

seus pares e outros envolvidos nesse processo pedagógico. Por meio da linguagem oral (diálogo) é 

possível comunicar ideias, sentimentos, necessidades, desejos e reivindicações, uma vez que esta 

convivência no grupo traz a variedade, experiências de ideias e opiniões; os sujeitos em interações 

que dão sentidos únicos as falas.  

O Instituto propicia ao aluno situações que vivencia de forma significativa, o uso da fala, 

como relatar fatos vivenciados, ouvir e recontar histórias, produzir e reproduzir textos e outras 

situações. Proporciona o desenvolvimento da linguagem não verbal, desenvolvimentos do 

aparelho fonador por meio de atividades lúdicas, jogos, músicas parlendas... E o desenvolvimento 

da função semiótica. 

O momento da rodinha diária na rotina enriquece e traz para o educando atitudes e 

participações únicas de incentivo na linguagem, é neste ambiente que o aluno expressa suas 

opiniões e argumentos e isto desenvolve a linguagem. Considera que os alunos ao chegarem à 

Escola já trazem experiências vivenciadas nas leituras urbanas realizadas e familiares, por meio de 

diversos portadores de textos. 

6 - Construção da Leitura e da Escrita Escola: Favorece o contato do aluno com o 

mundo da leitura e da escrita, de forma contextualizada, em situações significativas, onde ler e 

escrever atenda seus interesses, o educando interage com diferentes portadores de textos e 

representações como: a fala, desenhos, movimentos, receitas, livros, cartazes e rótulos.     

Vivenciam situações que possam expressar-se, fazer experiências, expor suas ideias, emoções e 

conhecimentos, referentes ao seu saber linguístico; age ativamente sobre a escrita, realizando 

ações como ordenar, encaixar, estabelecer corresponder, organizar, formular e reformular 

hipóteses da escrita. A Instituição propõe ainda planejamentos aplicados à construção da leitura e 

de escrita significativa a partir do início de conhecimento do próprio nome do aluno e de seus 

colegas. 

7 - Artes Visuais: a expressão artística está contemplada nas atividades das artes visuais, 

por meio de manipulação de materiais e expressão corporal que desenvolvem a coordenação 
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voluntária dos grandes músculos e coordenação motora fina, o esquema corporal, coordenação 

viso-motora. Nas representações artísticas das artes visuais, referem-se ainda as atribuições de 

sentidos, sensações, sentimentos, pensamentos, realidade, exemplos de atividade: linhas e formas, 

volume, cor, pintura, escultura, gravura, danças, imitações, etc. 

     8 - Natureza e Sociedade: referem-se às vivências dos educandos, aos conteúdos 

contextualizados no calendário escolar, aos eventos cívicos e sociais expressos nos projetos e a 

exploração dessas atividades para o desenvolvimento da noção de tempo e espaço; como também 

em diálogos e outras atividades que envolvem os desenhos, pinturas, dramatizações, excursões e 

entrevistas para reconhecimento sobre pluralidade cultural, social e histórica. 

A Instituição valoriza os conhecimentos originados das Ciências Humanas e Naturais, 

voltados para ampliação das experiências dos educandos e para a construção de conhecimentos 

diversificados sobre o meio social e natural neste sentido. Refere-se aos diversos fenômenos e 

acontecimentos físicos, biológicos, geográficos, históricos e culturais, possibilitando a sua 

percepção e forma de representar o mundo, reconstruindo ideias e valores sobre os eventos que os 

cercam. Proporciona ao educando momentos de conversas informais, relato de experiência e conta 

com diversos materiais. Exemplo: livros, revistas, fita cassete, globos, mapas, gravuras, músicas, 

costumes (folclore), teatro, exploração do meio ambiente: animais e plantas, brinquedos e objetos 

diversos. 

   9 - Conhecimento Lógico – Matemático: a Proposta Pedagógica na construção do 

conhecimento matemático contempla os seguintes aspectos: o ensino da matemática propõe o 

desenvolvimento da autonomia, oportunizando ao educando a troca de pontos de vista, 

respeitando-o e estimulando-o, a constituírem por si próprios seus valores morais; a construção 

deste conhecimento cria situações para que o educando desenvolva sua capacidade de crítica e 

autocrítica, de pensamento criativo e transformador; aprimora seu raciocínio lógico através de sua 

atuação sobre os fatos matemáticos, sua reflexão sobre as relações criadas em sua mente, 

tornando-se capaz de melhorar suas formas atuais de conhecer, à medida que reinventa seu próprio 

saber. Educar-se para compreender e atribuir significado às coisas, a partir do seu interior para vir 

a ser, para construir sua própria inteligência. 
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Considera o educando como um ser ativo e participante, capaz de desenvolver seu próprio 

raciocínio e adquirir habilidade de pensar com independência. O educando constrói seus 

conhecimentos a partir de seu mundo interior. Exploram-se três conhecimentos: 

10 - Físico: refere-se à realidade externa percebida pela observação e manipulação de 

objetos e elemento; 

11 - Lógico – Matemático: É a relação mental que o aluno realiza com os objetos. 

12 - Social: São as convenções desenvolvidas pelas pessoas, tendo por característica 

principal serem de natureza arbitrária. 

 A construção do número refere-se à construção da ideia e não com a construção de 

palavras ou figuras. O educando utiliza-se de símbolos significativos como instrumentos de 

contagem, riscos, dados... O sinal em número é uma convenção para indicar quantidade, isto é, 

pertence ao conhecimento social. As relações lógicas entre os objetos são condições necessárias 

para a construção do conhecimento matemático. Relações que o aluno pode estabelecer sobre os 

objetos: 

 13 - Relações Simétricas: que dá origem à formação da estrutura lógica de classificação; 

 14  - Relações assimétricas: Possibilitam a estrutura lógica de seriação. 

 O número é, pois, um novo tipo de relação que se constitui pela síntese, por assimilação 

recíproca dessas duas relações. As relações estabelecidas pelo aluno entre os objetos estão 

baseadas em estruturas mentais. Estas estruturas são o conhecimento que o aluno tem do mundo 

exterior, são construídas por etapas, em uma determinada ordem e o aluno aprende cada vez mais 

a organizá-las, devendo o educador identificar seus níveis. O educando só constrói o número 

quando atinge a síntese, num único sistema, das estruturas de agrupamentos de inclusão de classes 

e de seriação com a sucessão dos números. 

  Na educação Infantil, a criança é estimulada a buscar novas informações e conhecimentos 

através de reinício e de ações, desafiando-o continuamente a situações diversas, com isso a Escola 
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busca refletir sobre tudo que acontece no mundo e relaciona os conteúdos com a realidade, na 

dialogicidade. 

São definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os campos de 

experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas 

da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçados aos conhecimentos que fazem parte do 

patrimônio cultural. A definição e denominação dos campos de experiências também se baseiam 

no que dispõem as DCNEI em relação aos saberes e conhecimentos fundamentais a ser 

propiciados às crianças e associados as suas experiências. Considerando esses saberes e 

conhecimentos, os campos de experiências em que se organiza a BNCC são:  

• O eu, o outro e o nós;  

• Corpo, gestos e movimentos;  

• Traços, sons, cores e formas;  

• Oralidade e escrita;  

• Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.  

À luz das DCNEI e da BNCC, a 2ª edição do Currículo em Movimento do Distrito Federal 

– Educação Infantil adota uma organização que emerge dos direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, que asseguram. 

[...] as condições para que as crianças aprendam em 

situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em 

ambientes que as convidam a vivenciar desafios e a 

sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam 

construir significados sobre si, os outros e o mundo social e 

natural (BRASIL, 2017, p. 33).  

Dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, emergem os cinco campos de 

experiência, a saber: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e 

formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações. Ainda de acordo com a BNCC, os campos de experiências “constituem um 

arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das 

crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio 

cultural” (BRASIL, 2017, p. 38). 
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  O educando é considerado um sujeito que atribui sentidos e significados do mundo e dos 

objetos que o cercam, o significado que ele atribui está de acordo com a sua capacidade de 

assimilar o conteúdo, a realidade objetiva do mundo vista pelo aluno, e de acordo com o seu ponto 

de vista. Assim, deve-se garantir o direito ao aluno de formular hipótese de acordo com suas 

próprias ideias e testá-las como ponto de uma didática. 

  O conhecimento é oferecido em sua globalidade e contextualizado historicamente 

evitando esfacelamento, é necessário proporcionar também o conhecimento e a prática das novas 

tecnologias, tendo em vista a mudança social. 

  Consiste ainda em garantir um ambiente de liberdade e autonomia, sem cobranças e 

castigos por questões de erros e de inculcação de ideologias dominantes. Reconhece as invariantes 

funcionais que, segundo Piaget: 

 “São funcionamentos que não se alteram com a idade, a assimilação, acomodação e a 

organização”. 

  Nas ações em que o sujeito estabelece seus primeiros contatos com o objeto do saber, ele 

realiza através dos órgãos sensoriais; tato, visão, audição, gustação, olfato, enfim, por movimentos 

e sentimentos. Assim constroem os conhecimentos físicos: a criança descobre as características e 
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propriedades do objeto, descoberto mediante ação direta entre sujeito (educando) e este objeto de 

conhecimento. Esta construção será reconstituída a partir da reflexão e de abstração lógico-

matemática, passando da ação física para simbolização ou representação mental. 

Na ausência da possibilidade do contato direto do educando com o objeto de saber, deve-se 

proporcionar o conhecimento desse objeto por meio de recursos, gravuras, filmes, fotos, figuras, 

desenhos, etc. No caso de Sociedade e Espaço, podem-se aplicar os recursos: mapas, globos, 

cartazes, maquetes, diversos recursos audiovisuais, observação dos fenômenos naturais devem ser 

observadas diretamente e em experiências de laboratório, os fatos devem ser estudados também 

através de figuras humanas e objetos da época histórica em questão; em línguas as funções sociais 

da linguagem e da escrita devem ser vivenciadas Inter individualmente em situação de 

aprendizagem. 

 Essa interação da criança com os objetos pode ser enriquecida pela imaginação, através de 

gestos, imitações, dramatizações e desenhos. Objetos, fenômenos e acontecimentos são recriados 

em nível intuitivo de representações simbólicas. Pois não se trata de formar conceito, mas, formar 

as imagens mentais das crianças. 

Essas habilidades fazem parte do processo de instrumentalização do educando, ao lado de 

conhecimentos e técnicas de cada projeto realizado pela escola.  

A conceituação significa que toda vivência social realizada pelo educando juntamente com 

outros elementos, em situação de diálogos e intermedia lizada é reconstruída em nível mental. 

Nessa interação do sujeito com o objeto é realizada em nível operatório ou metacognição, isto é, 

atividade mental e consiste no discurso interior ou de “pensar as palavras”. Conclui-se que a 

construção dos conhecimentos ocorre quando o educando trabalha, mediante a reflexão 

metacognitiva, o conhecimento fornecido pelas impressões sensíveis, assimilando-o vários 

esquemas operatórios para dar-lhe significação. 

Os Projetos Pedagógicos da Instituição de Ensino contemplam atividades lúdicas, oficinas 

de produção textual, artesanato, criatividade e cursos de auxílio profissional (de curta duração com 

custo da escola) . 
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ROTINA DIÁRIA 

CRECHE “I” – TURNO INTEGRAL 

MATUTINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Acolhida: 
Massinhas 

Acolhida: 
Jogo 

Pedagógico 

Acolhida: 
Brinquedo / 

Lego 

Acolhida: 
Livros de Histórias 

Acolhida: 
Brinquedo Casa 

1ºMomento 
Natureza 

1º Momento 
Linguagem 

1º- Momento 
Artes pinturas, 

1º Momento 
Psicomotricidade 

1º Momento 
Artes riscos, 

cortes, colagens 

ou pinturas, 

Colação 

Escovação 

Colação 

Escovação 

Colação 

Escovação 

Colação 

Escovação 

Colação 

Escovação 

Recreação: 
Parquinho 

Recreação: 
Mídias 

Recreação: 
Brincadeiras 

Recreação: 
Brinquedos 

Psicomotores 

Recreação: 
Brinquedo de 

Casa 

2º Momento 
Literatura 

Infantil 

 

 

2º Momento: 
Músicas 

 

 

2º Momento: 
Rodinhas para 

jogos 

 

 

2º Momento: 
Atividades com 

noção de 

Psicomotricidade 

 

2º Momento: 
Sociedade 

TAREFA / 

CASA – Sacola 

Mágica 

Organização 

das crianças e 

saída 

Organização 

das crianças e 

saída 

Organização 

das crianças e 

saída 

Organização das 

crianças e saída 

Organização 

das crianças e 

saída 
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TURNO VESPERTINO 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

12hs às 13:30  

SONINHO 

12hs às 13:30 

SONINHO 

12hs às 13:30 

SONINHO 

12hs às 13:30 

SONINHO 

12hs às 13:30 

SONINHO 

A partir 13:40 

BANHO 

A partir 13:40 

BANHO 

A partir 13:40 

BANHO 

A partir 13:40 

BANHO 

A partir 13:40 

BANHO 

LANCHE 

14:15 

Escovação 

LANCHE 

14:15 

Escovação 

LANCHE 

14:15 

Escovação 

LANCHE 

14:15 

Escovação 

LANCHE 

14:15 

Escovação 

ATIVIDADES 

VESPERTINAS 

À partir de: 16:00hs 

 

ATIVIDADES 

VESPERTINAS 

À partir de: 16:00hs 

 

ATIVIDADES 

VESPERTINAS 

À partir de: 16:00 hs 

 

ATIVIDADES 

VESPERTINAS 

À partir de: 16:00hs 

 

ATIVIDADES 

VESPERTINAS 

À partir de: 16:00hs 

 

JANTA JANTA JANTA JANTA JANTA 

Organização das  

crianças e saída 

16:45hs às 17:20hs 

Organização das 

crianças e saída 

16:45hs às 17:20hs 

Organização das 

crianças e saída 

16:45hs às 

17:20hs 

Organização das 

crianças e saída 

16:45hs às 

17:20hs 

Organização das 

crianças e saída 

16:45hs às 

17:20hs 
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XVIII – OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO E ENSINO E METODOLOGIA ADOTADA 

 

OBJETIVO GERAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL: Promover através desta 

proposta, meios para que a aprendizagem ocorra efetivamente, garantindo ao aluno a 

construção de sua identidade e autonomia, a interação e socialização junto ao meio social, 

familiar e escolar. Trabalhando os conhecimentos da criança com ampliação progressiva ao 

mundo em que está inserida, a formação de seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e 

sociais. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS EM QUE SE REFERE AO ENSINO DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL: 

- Desenvolver a imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, 

confiante suas capacidades e percepção de suas limitações;  

- Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e 

seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com o próprio ser e bem-estar; 

- Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais aprendendo aos poucos a 

articular seus interesses e pontos de vistas com os demais, respeitando a diversidade e 

desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; 

- Estabelecer vínculos afetivos e de trocas com adultos e crianças; 

- Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada 

vez mais como integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente e 

valorizando atitudes que contribuam para a sua conservação; 

- Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, 

respeito e participação frente a elas, valorizando a diversidade; 

- Representar e evocar aspectos diversos da realidade, vivido, conhecidos ou 

imaginados através de jogos das músicas, brincadeira e demais formas de expressão; 
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- Saber situar-se no universo letrado, demonstrando interesse e empenho na 

construção do conhecimento. Utilizando-se de diferentes linguagens (verbal, gráfica, plástica, 

corporal e matemática) ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de 

forma a compreender e ser compreendida, expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e 

desejos e avançar no seu processo de construção de significado, enriquecimento cada vez 

mais sua capacidade expressiva; 

- Utilizar linguagem oral para expressar seus pensamentos, sentimento, desejos e 

necessidades; 

- Exercer as especificidades de seu pensamento através da utilização dos recursos e 

meios que possibilitem explicitar suas hipóteses; 

- Criar condição para que a criança de 2 a 5 anos obtenha um desenvolvimento 

integral, criar condição para que a criança atinja um desenvolvimento físico, psicológico, 

intelectual e social satisfatório e de acordo com a sua faixa etária;  

- Criar condições para que a criança interaja e atue de forma adequada na família e na 

comunidade com aquisição de hábitos e atitudes favoráveis ao trabalho cooperativo e a 

frequência regular a escola; 

- Desenvolver a criatividade do educando como elemento de auto expressão; 

- Criar condições para que o aluno atinja o nível de desenvolvimento físico e mental e 

o ajustamento social e afetivo necessários ao seu bom desempenho, numa próxima etapa de 

aprendizagem, ou sua atuação como elemento integrante da sociedade; 

- Desenvolver a responsabilidade pessoal e a compreensão dos direitos e deveres, em 

relação aos companheiros e aos adultos, estimulando ao aluno a conduta independente através 

do desenvolvimento da autoconfiança e da iniciativa;  

- Criar condição para que o aluno vivencie experiências que favoreçam o 

desenvolvimento harmonioso da sua personalidade; 

- Desenvolver atividades espontâneas e dirigidas de condenação motoras.  
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XIX – PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO 

ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

A avaliação deve ser contínua e processual e a LDB nº 9.394 / 96 estabelece na seção 

II do art. 31, é parte integrante do processo de ensino-aprendizagem.  É feita em sintonia com 

o planejamento, levando-se em consideração aos objetivos, às habilidades e procedimentos 

adquiridos para qualquer diagnóstico planejado. 

A avaliação pressupõe no trabalho da escola através do corpo docente. Mediante todo 

o acompanhamento global do aluno o professor fará os registros destas atividades avaliadas 

no decorrer diário e bimestral: atividades diagnósticas, atividades psicomotoras e registros 

individuais do aluno, brincadeiras, brinquedos pedagógicos, psicomotricidades, atividades 

dirigidas e livres.  

A avaliação na Educação Infantil do Instituto Educacional Pintando o Sete - Fazer 

Valer, é realizada através da observação contínua das atividades realizadas no dia a dia e o 

registro dos rendimentos dos alunos mediante seus interesses ou dificuldades que apresentar 

como também inserir notificações de comportamentos e atitudes indevidas. Os mesmos 

devem ser prescritos com reuniões com os pais ou responsáveis com registro em ata. A 

avaliação de desenvolvimento escolar da criança é expressa através de RDIAS prescritos 

obedecendo aos 4 bimestres do ano e não tem o objetivo de promoção. 

XX – PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL, 

COM VISTAS À MELHORIA DA EDUCAÇÃO 

  A avaliação Institucional, neste caso, é um caminho muito importante da escola e um 

processo em que toda a equipe gestora está com a oportunidade de esclarecer suas avaliações 

sobre as reais possibilidades de construção do conhecimento como também em suas diferentes 

etapas de desenvolvimento cognitivo, afetivo e relacional. Este momento objetiva-se através 

de uma Reunião Pedagógica onde há apresentação de conclusões, de forma a adequar as 

propostas alcançadas e realizar a reestruturação de definição de metas, após observar os 

rendimentos e insucessos dos estudantes. Realiza-se e se efetiva com um grupo que busca a 

imprescindível e constante realização do trabalho pedagógico: 
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   Na participação da Direção: É apresentado o plano traçado durante o ano e 

dentro dele busca estruturar e organizar as mudanças necessárias. Na participação da 

Coordenação Pedagógica: É apresentado o trabalho de apoio que foi desenvolvido e receber 

as ideias dos grandes contribuintes para este progresso, os professores, para assim buscarem 

novas perspectivas de alcance produtivo; 

 

Na participação dos professores: É apresentada a forma de trabalho que deu certo, e mediante 

os pontos negativos e sem êxito, tenta-se realizar mudanças e novas visões de trabalho; 

Na participação dos Pais em tempos do dia a dia: É apresentada sua visão ao longo dos anos, 

pois o trabalho feito e regido em conta de opiniões, críticas como também ideias inovadoras. 

Na participação e avaliação da comunidade escolar que já tiveram seus filhos há tempos na 

escola, os mesmos oferecem a nossa equipe de hoje uma trajetória de nome, marca e patamar 

diante do ensino e aprendizagem que se dirigem, com isso surge sempre novas visões de 

trabalho e crescimento para os alunos da escola.  

   Aos grupos de secretaria, agentes de portaria, serviço de limpeza e orientação 

são realizados ao longo do ano constantemente reuniões particulares a tratar assuntos de 

ajustes, ora nestes momentos também se ajustam sugestões e visões de trabalhos para a 

escola, pois os mesmos estão para servir, educar e cuidar.  

E assim, as avaliações de todos são bem-vindas para se transformar e mudar sempre... 
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XXI - INFRAESTRUTURA CONTENDO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS, 

EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DIDÁTICOS – PEDAGÓGICOS, BIBLIOTECA OU 

SALA DE LEITURA, LABORATÓRIOS, PESSOAL DOCENTE, DE SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS E DE APOIO. 

 

 Prédio próprio, equipado com forro PVC e com estrutura para sobrado. Local arejado com 

boa ventilação nas salas, área do corredor entre as salas, pátio e parquinho. É murado com 

cerca elétrica de segurança e de fácil acesso na entrada principal proporcionando um espaço 

razoável para estacionamento. 

 

 Uma entrada de recepção e espera; 

 Uma sala de Secretaria escolar; 

 Uma sala de leitura: (Livros Literários, Paradidáticos, de Histórias, de Pinturas e de 

Pesquisas, Mídias com assuntos educativos, músicas e histórias, trabalhos com tintas e 

desenhos livres com caderno de desenhos); 

 Uma sala de Recreação - (Ballet desenvolvendo a atividade física com instrutores 

educativos e Brinquedoteca com brinquedos Sustentáveis e outros de costumes: bolas, 

bambolês, cordas e etc...); 

 Uma sala de Coordenação de Professores; 

 Uma sala de Direção Pedagógica; 

 Quatro salas de aulas; 

 Dois banheiros para meninas; 

 Dois banheiros para adultos e um para portador de necessidades especiais; 

 Um fraldário com ducha especial; 

 Um Depósito de materiais - almoxarifado. 

 Um palco com materiais decorativos para eventos e festas; 

 Uma cozinha equipada com geladeira, fogão, microondas, panelas e etc; 

 Um Kit de festas com brinquedo de cama elástica para eventos na escola; 

 Duas televisões; 

 Um aparelho de som; 

 Um computador; 
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 Uma impressora; 

 Fantoches com vários modelos; 

 Cartazes com temas explicativos e demonstrativos para as aulas; 

 Coleções de Livros de apoio para as turmas; 

 CD”s de Músicas e Histórias Infantis; 

 Jogos Pedagógicos (com encaixes, quebra-cabeça, jogo da memória, e com fixação de 

atividades realizadas em sala de aula); 

 

 Dois professores de Educação Infantil e dois professores instrutores de projetos educativos;  

 Uma Secretária; 

 Um Diretor; 

 Uma Coordenadora Pedagógica; 

 Uma Orientadora Educacional; 

 Uma Monitora para sala de aula; 

 Uma Auxiliar de Limpeza Particular;  

 

            XXII – GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA 

   A relação entre o Instituto Educacional Pintando o Sete e a comunidade têm base nos 

pressupostos de enraizamento, de acolhimento e socialização, de forma que a intenção entre 

equipe escolar, educandos, pais e outros agentes educativos possibilita a construção de 

projetos que visam melhor e mais completa formação do educando. A separação entre escola 

e comunidade fica demarcada pelas atribuições e responsabilidades e não pela realização de 

um projeto comum.  

   O relacionamento entre escola e comunidade é intensificado com a integração dos 

diversos espaços educacionais que existem na sociedade, tendo como objetivo criar ambientes 

culturais diversificados que contribuam para o crescimento e para aprendizagem do convívio 

social.  

   Visando a atualização e aperfeiçoamento da sua equipe de profissionais, a escola 

oferece capacitação que possibilita o profissional refletir sobre a sua prática e mudá-la 

tornando suas ações mais eficazes, atualizadas e condizentes com a necessidade da clientela.  
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   Com base nessa afirmação é que a instituição de ensino oferece oportunidades diversas 

a todos os colaboradores tais como: palestras, Pesquisas de Projetos Sociais, Festivais 

Culturais, Visitas Internas e jornadas pedagógicas. As atividades são planejadas 

periodicamente e oferecidos aos demais segmentos da escola, de acordo com o perfil e 

necessidades das funções e profissões; além de serem oferecidos treinamentos gratuitos 

através de Estagiários que se interessam por cursos das áreas específicas.  

    A direção administrativa e a equipe técnico-pedagógica reúnem-se periodicamente a 

fim de preservar a qualidade do ensino, o gerenciamento das ações, a operacionalização da 

proposta pedagógica, definirem prioridades, planejar atividades cívico-sociais e outras.  

   A Instituição além de receber informações excelentes sobre o aprendizado dos alunos 

que estudam na escola passa a realizar também anualmente um questionário de pesquisa de 

opinião junto à comunidade escolar visando fazer a tribulação das respostas para se obtiver a 

avaliação institucional do local e os serviços prestados. 

   Realiza-se a “Semana de Reunião Pedagógica”, semestralmente, com o objetivo de 

integrar a equipe de professores e funcionários, socializar informações e atualizar 

conhecimentos, por meio de dinâmicas de grupo e palestras com temáticas educativas e 

pertinentes. Reflete-se coletivamente sobre as atividades propostas, partilhando experiências 

significativas, buscando a coerência entre a teoria e a prática em momentos oportunos ou 

predeterminados.  

   Tem como grande meta, gerenciar todos os processos sem perder de vista a 

economicidade, a otimização de recursos, a criatividade na solução de problemas, o respeito 

ao meio ambiente e a vivencia dos pressupostos estabelecidos neste documento. 

   O professor da Instituição de Ensino como profissional deve criar condições 

favoráveis para que o aluno desenvolva suas relações de conhecimento construído pela 

sociedade, sendo assim é complementado e enriquecido no seu próprio conhecimento. O 

aluno e o professor são ambos construtores de conhecimento. Lógico que o professor tem um 

papel fundamental como mediador e incentivador dessa construção. 
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XXIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O Instituto Educacional Pintando o Sete - Fazer Valer considera em sua proposta as 

contingências atuais levando a crer que o Sistema de Ensino do nosso país tende a crescer. Já 

é hora de despertar para a importância da educação na vida de futuros conquistadores de uma 

civilização estruturada e forte. Acima de tudo, uma agência de apoio à transição de mudanças 

culturais que poderão introduzir o educando no avanço para a modernidade, por meio de um 

ensino de qualidade, acrescidos de recursos tecnológicos e pedagógicos de última geração e 

de uma formação humanística.  

 Além de contribuir para a formação acadêmica, a instituição de ensino assume 

também a responsabilidade do educar socialmente, enfatizando o aspecto afetivo-emocional 

em todos os âmbitos sociais de um ser participante. Considerando o educando como um ser 

operante em várias esferas do sistema, procurando uma orientação educadora dentro de uma 

preservação do meio ambiente e do patrimônio público, ao cumprimento das regras de 

trânsito, à saúde e a sexualidade e às informações parciais contra o uso de drogas. Essas metas 

serão atendidas, permeando os componentes curriculares, os temas transversais e a 

interdisciplinaridade.  

Busca a referida Instituição de Ensino, desta forma, através dos seus projetos e 

empreendimentos, estender sua vocação educacional a fim de atender a comunidade 

supramencionada, garantir e ampliar seu espaço no Sistema Educacional da Cidade de 

Sobradinho - DF. Conscientes da extrema importância em seu processo de formação do ser 

humano e da responsabilidade na missão que abraça a Escola Coelhinho Feliz uma instituição, 

busca ser parceira dos pais na formação de cidadãos éticos, competentes, eficazes e 

respaldados pela qualidade de um processo educativo de real eficiência, que certamente, não 

ocorrerá de forma completa sem a participação efetiva do discente, seus familiares, 

corresponsáveis e a comunidade escolar em geral. Todos estes participantes englobam a base 

dessas crianças e nos fazem serem capazes de continuar cuidando e ensinando conforme 

esperam um futuro firme cheio de anseios e conquistas. 
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