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1 APRESENTAÇÃO 

 

Esta é a proposta de Projeto Pedagógico (PP) para o ano de 2020 da Creche Irmã 

Dulce, que, carinhosamente, é chamada de Dulcinha. Para atingir os objetivos de melhorias 

das nossas práticas e garantir a participação de todos, foram utilizados, na formulação desta 

proposta, instrumentos de avaliação, por meio de questionários, pesquisas de satisfação, 

reuniões pedagógicas com os pais e de formação dos profissionais. Todoes esses foram 

mecanismos de extrema importância para avaliar e realinhar as estratégias que garantem o 

bom funcionamento da instituição e, como consequência, o atendimento de boa qualidade às 

crianças.  

Fizeram parte desta Proposta Pedagógica, por meio de questionário, pais, 

professores, monitores, crianças, equipe da diretoria geral, diretor e coordenador pedagógico e 

demais profissionais envolvidos no cotidiano da instituição. Já as crianças são rotineiramente 

consultadas sobre suas preferências, por meio de relatórios e pesquisas com as equipes de 

sala. Portanto, em consonância com o Currículo em Movimento da Educação Básica – 

Educação Infantil, o PP reveste-se da maior importância para o alcance dos seus objetivos 

institucionais de cuidar e educar. 

Os dados obtidos foram analisados e serviram de base para tomada de decisões e 

definições de novas metas, nas quais as crianças são vistas como protagonistas do processo de 

ensino e de aprendizagem, para que, por meio de nossas ações, possamos atingir a qualidade 

do atendimento e garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento delas. 

Iniciamos 2020 colocando o PP em prática e os projetos do primeiro semestre. 

Projetos que garantam a integração família e creche e abrajam todos os campos de 

experiências, tendo em mente sempre o que deve ser priorizado e considerado no 

desenvolvimento infantil. Começamos com a semana pedagógica, uma avaliação do ano que 

passou e uma lista do que foi positivo e o que não foi bom, seguimos com a reunião de pais e 

com a apresentação da equipe, dos princípios, dos valores institucionais e dos assuntos 

relacionados ao cotidiano da creche.  

Como referências para este trabalho, foram utilizadas as orientações encaminhadas 

pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e as considerações propostas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, o Currículo em Movimento e 

Orientações Pedagógicas.   
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2 ORIGEM HISTÓRICA, NATUREZA E CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO 

EDUCACIONAL 

 

A Creche Irmã Dulce, situada no Módulo 01, Setor de Mansões Mestre D’Armas, 

Planaltina – DF, CEP 73402-503, jurisdicionada à Coordenação Regional de Ensino de 

Planaltina – DF (CREP) da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), 

sem fins lucrativos, com personalidade jurídica e de direito privado, com autonomia 

financeira e administrativa, será uma extensão do Hotelzinho São Vicente de Paulo – DF 

(HOSVIP), entidade mantenedora, fundada em 16 de maio de 2007, sob o CNPJ no 

08.938.465/0001-08, com sede na Rua XV de Novembro, Quadra 60, Lote 09/A, Setor 

Tradicional, Planaltina – DF, registrado no 9o Ofício de Registro Civil e Pessoas Jurídicas, 

averbado à margem do Registro no 142 do Livro A-2, fls. 22, em 21 de setembro de 2011 e 

alterado em 9 de março de 2017. 

A notícia da abertura de uma creche de período integral (com funcionamento das 

7h30 às 17h30), com oferta para crianças de dois anos a quatro anos de idade, foi muito bem 

recebida pela comunidade local.  

As atividades da Creche Irmã Dulce tiveram início no dia 4 de outubro de 2018, 

concretizando o anseio da população e atendendo parte da grande demanda de crianças com 

faixa etária entre dois anos e quatro anos. 

 

DADOS DA MANTENEDORA 

CNPJ 08.938.465/0004-42 

Endereço completo 
Módulo I, Lote 8, Setor de Mansões Mestre 

D’Armas, Planaltina – DF, CEP: 73402-503 

Telefones/e-mail 
(61) 3488-4843/(61) 99286-6897 
crecheirmadulce2018@gmail.com 

Registro n
o
 142 -Livro A/2, fls.22 – Cartório 9

o
 Ofício 

Presidente Ilma Guirra Araújo 

DADOS DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

Turno de funcionamento Integral 

Nível de ensino ofertado Creche e pré escola 

Etapas, fases, modalidades de 

ensino/programas e projetos 

especiais da educação básica 

Educação Infantil de dois a quatro anos de idade 
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DADOS DA DIRETORIA VOLUNTÁRIA 

Presidente Ilma Guirra Araújo 

Vice-presidente Francisnete Maria Batista Santos 

Secretário Andréia Cristina da Silva 

Tesoureiro Allison da Cruz Souza 

DADOS DA EQUIPE GESTORA 

Diretora pedagógica Sandra Muniz M. Santos 

Coordenadora pedagógica Eliana Fátima Rocha Alcântara 

Secretária escolar Patrícia Aranha de Sousa 
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3 DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

 

A Creche Irmã Dulce está localizada na Região Administrativa (RA) de Planaltina, 

no Distrito Federal, e suas atividades tiveram início no dia 4 de outubro de 2018.  

Um dos objetivos da instituição é atender as crianças integralmente e assegurar seus 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento, além de viabilizar às famílias conseguir 

trabalhar com a certeza de que seus filhos e filhas estão sendo bem cuidados. Entendemos que 

a creche é uma nescessidade local e um direito das familias. 

A creche atende, hoje, 209 crianças na faixa etária de dois a cinco anos, prestando 

atendimento de segunda a sexta-feira, no horário das 7h30 às 17h30. As turmas foram 

montadas tendo como base a enturmação proposta pela SEEDF e pela CREP. 

A instituição conta com mobiliário e material didático pedagógico adequado para a 

faixa etária atendida, estando em acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) – Lei n
o
 9394/1996, que, no art. 29, diz: “A educação infantil, primeira etapa 

da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos 

de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade”. 

Em suas práticas pedagógicas, a creche segue os princípios e as diretrizes 

curriculares que orientam as escolas brasileiras na organização do ensino. Para o 

desenvolvimento desta proposta, foram seguidas, ainda, as instruções legais necessáriaspara a 

realização de atividades relacionadas ao desenvolvimento físico, social e mental das crianças, 

oportunizando-lhes a prática da criatividade, para a formação de cidadãos ativos e 

participativos. 

O Hotelzinho São Vicente de Paulo tem a função social de oferecer serviços 

educacionais a crianças carentes de Planaltina-DF e arredores, auxiliando as famílias na 

missão de educar e cuidar de crianças na faixa etária de dois a quatro anos.  

Com a abertura da Creche Irmã Dulce, filial do Hotelzinho, foi possível ampliar sua 

rede de atendimento, proporcionando às crianças educação infantil que provê alimentação de 

boa qualidade, atividade pedagógica especializada, acompanhamento nutricional, atendimento 

aos pais etc., preocupando-se com o desenvolvimento integral das crianças. 
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ESCOLARIDADE 

ENSINO FUNDAMENTAL 74% ENSINO MÉDIO 24% GRADUAÇÃO 02% 

MORADIA 

CASA PRÓPRIA ALUGADA CEDIDA POR PARENTES 

3.1 Gráficos 

 

A Creche Irmã Dulce atende 209 crianças provenientes de cadastro da Secretaria de 

Educação do DF. A maioria dos pais ou responsáveis são trabalhadores no Plano Piloto, da 

região de Planaltina e da Instância. Com relação aos funcionários, 95% deles moram em 

Planaltina e 5% moram no Entorno.  

A escola está inserida na Estância.  

Em relação às instalações da creche, ressalta-se que foi cedida pela Comunidade 

Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, que entendeu ser de suma importância para a 

comunidade a cessão do espaço, tendo em vista a educação e o cuidado às crianças, enquanto 

as famílias trabalham. 

Foram entregues e devolvidos questionários, devidamente preenchidos, totalizando 

100% da amostra. Seguem dados abaixo:  

Os aspectos da escolaridade são: 75% cursaram o Ensino Fundamental, 23% 

terminaram o Ensino Médio, 2% fizeram graduação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consoante à moradia, 14% das famílias dos alunos da instituição de ensino residem 

em imóveis próprios, 72% moram em imóveis alugados e 14% habitam em imóveis cedidos 

por outros familiares. 
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IDADE DOS RESPONSÁVEIS 

ENTRE 18 e 28 29 e 39 Mais 40 anos  

Quanto ao número de filhos, 38,8% têm até 2 filhos, 63% têm mais de 2 filhos e 27% 

têm mais de quatro filhos. 

 

 

Quanto à faixa etária dos responsáveis, 37,2% têm entre 18 e 28 anos, 48% têm entre 

29 e 39 anos e 14% têm mais de 40 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

No decorrer do trabalho, tivemos a oportunidade de identificar dificuldades que 

interferem diretamente no processo de ensino e de aprendizagem. Entre esses problemas, 

podemos citar: 

 comunicação; 

 resistência às regras da creche; 

 uso de medicamentos; 

 cumprimento de horários; 

 mobiliário (cadeiras de madeira); 

 falta de um tanque de areia. 

 falta de  tenda para colocar na quadra verde, a fim de que o espaço possa ser mais 

aproveitado durante os momentos de sol do fim de tarde e para a realização de 

atividades com a família durante os projetos. 

Todos os temas que influenciam diretamente no processo de ensino e de 

aprendizagem foram amplamente conversados durante as coordenações, com os funcionários 

e, em seguida, com os pais envolvidos de alguma forma nos itens descritos acima, por meio 

de bilhetes e reuniões pedagógicas com os pais, a fim de solucionar ou amenizar os 

FILHOS 

DOIS FILHOS ATÉ QUATRO FILHOS MAIS DE QUATROS 
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transtornos ocorridos. 
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3.2 Fotos 
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4 PRINCÍPIOS 

 

Princípios epistemológicos – conforme citado do Currículo em Movimento da 

Educação Básica – Educação Infantil para o Distrito Federal, as aprendizagens e o 

desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes o educar e o cuidar, bem como o 

brincar e o interagir. Esta etapa da educação não se organiza em conteúdos, componentes 

curriculares ou áreas do conhecimento. Portanto, compreende que as crianças têm os direitos 

de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer. Todos eles emergem dos 

princípios éticos, estéticos e políticos expressos nas DCNEI (BRASIL, 2010a, p. 16), os quais 

a Creche Irmã Dulce toma como base para elaboração do PP. 

Princípios éticos – referem-se à valorização da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, 

identidades e singularidades. O trabalho educativo organiza-se e estrutura-se de modo a 

assegurar às crianças a manifestação de seus interesses, desejos e curiosidades, a valorização 

de suas produções, o apoio à conquista da autonomia na escolha de brincadeiras e de 

atividades. 

Princípios políticos – referem-se à garantia dos direitos de cidadania, o exercício da 

criticidade e do respeito à democracia. A criança, produtora e consumidora de cultura, é 

participante da vida social, modifica e é modificada pelas interações que estabelece com o 

outro, com a cultura e com o ambiente, por meio das múltiplas linguagens. 

Princípios estéticos –referem-se à valorização da sensibilidade, da criatividade, da 

ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e culturais. 

O envolvimento da criança com as manifestações artísticas oportuniza o 

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

expressão nas múltiplas linguagens (gestual, corporal, plástica, verbal, musical, escrita e 

midiática, entre outras), a partir de estímulos sensoriais e por meio da leitura e da releitura, da 

criação e da recriação, apropriando-se de muitos saberes. 

As práticas de educação e cuidados voltados à criança possibilitam a integração entre 

os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e sociais da criança, entendendo que esta 

é um ser completo, íntegro, que aprende a conviver com o outro e com o ambiente por meio 

de um processo gradativo e contínuo. 

As estratégias adotadas articulam-se a partir de atividades lúdicas e intencionais, em 

momentos de ações livres e direcionadas, na busca do desenvolvimento global da criança. 

Tais estratégias visam a contribuir para uma educação que ofereça conteúdos básicos 

necessários à constituição de valores, contribuindo para a relação com a família e a 
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comunidade. 
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Princípios da Educação Integral 

 

Os princípios basilares da Educação Integral das escolas públicas do Distrito Federal 

são: 

 

 intersetorialidade: assegura políticas públicas de diferentes campos, a fim de 

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

melhoria da qualidade da educação”;  

 transversalidade: busca pôr em prática a “concepção interdisciplinar de 

conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais 

dos estudantes e da comunidade”; 

 diálogo escola-comunidade: procura “legitimar os saberes comunitários como 

sendo do mundo e da vida, pensando na Unidade Escolar com abertura para 

resgatar tradições e culturas populares”; 

 territorialização: o propósito é ultrapassar os muros das escolas, fazendo 

parcerias com a comunidade para a “criação de projetos socioculturais 

significativos e para o melhor aproveitamento das possibilidades educativas”;  

 trabalho em rede e convivência escolar: “todos devem trabalhar em conjunto, 

trocando experiências e informações, com o objetivo de criar oportunidades de 

aprendizagem para todas as crianças, adolescentes e jovens”. Afinal, “o estudante 

não é só do professor ou da escola, mas da rede, existindo uma 

corresponsabilidade pela educação e pela formação do educando”. 
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5 MISSÃO E OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 

5.1 Objetivo geral 

Ofertar o atendimento educacional a crianças na faixa etária de dois anos a quatro 

anos, proporcionando condições adequadas para proteção, segurança, aprendizagem, 

convivência saudável, percepção de si, do outro e do ambiente em que vive e alimentação, 

respeitando os princípios da integralidade. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 Favorecer o desenvolvimento do espírito de solidariedade com seus companheiros 

e a iniciativa de grupo, orientando no sentido de que possa desenvolver princípios 

básicos ao bem comum; 

 Prestar atendimento educacional às crianças, proporcionando-lhes condições para 

seu desenvolvimento integral; 

 Desenvolver noções sobre princípios políticos dos direitos e deveres como futuros 

cidadãos da prática da ação crítica e do respeito à ordem democrática; 

 Criar oportunidades de integração com a família e a comunidade escolar, 

ampliando a troca de experiências e informações entre os envolvidos e a aquisição 

de conhecimentos relativos ao processo de desenvolvimento das crianças; 

 Promover o cuidar e o educar e o brincar e interagir de forma integrada, 

considerando o desenvolvimento integral das crianças; 

 Contemplar os princípios éticos, estéticos e políticos, no que se refere à formação 

da criança para o exercício progressivo da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade e do respeito ao bem comum; 

 Desenvolver a proposta pedagógica da instituição, em consonância com o 

Currículo em Movimento da Educação Básica, as Diretrizes de Avaliação 

Educacional Aprendizagem, Institucional e em Larga Escala, as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Infantil e as Orientações Pedagógicas para convênios 

com instituições sem fins lucrativos para atendimento à Educação Infantil e 

demais documentos normativos pertinentes; 

 Cumprir integralmente o calendário escolar oficial da SEEDF; 

 Ofertar cinco refeições diárias variadas e adequadas às faixas etárias, 

compreendendo: café da manhã, lanche matinal, almoço, lanche vespertino e 

jantar. 
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6 ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO E DO ENSINO 

OFERECIDOS 

 

A Creche Irmã Dulce utiliza como metodologia de aprendizagem a Psicologia 

Histórico-Cultural e a Pedagogia Histórico-Crítica, descritas no currículo as quais 

compreendem que as concepções de crianças e infâncias decorrem de determinações sociais 

de âmbito político, econômico, social, histórico e cultural, ou seja, consideram as crianças, no 

contexto das práticas educativas, como sujeitos de direito, que têm necessidades próprias, que 

manifestam opiniões e desejos de acordo com seu contexto social e sua história de vida. 

Esta reflexão sobre a prática pedagógica e sobre o papel do professor, vista sob o 

enfoque histórico-social do desenvolvimento humano, aponta para uma concepção 

de escola em que as pessoas possam dialogar, duvidar, discutir, questionar e 

compartilhar saberes. Em que haja espaço para transformações, para as diferenças, 

para o erro, para as contradições, para a colaboração mútua e para a criatividade. 

Uma escola em que professores e alunos tenham autonomia, possam pensar, refletir 

sobre o próprio processo de construção de conhecimento e ter acesso a novas 

informações. (Rego, 1995). 

 

Entre os projetos trabalhados e de intervenção, a Creche Irmã Dulce promove a 

participação de todas as crianças nas atividades. Respeitando o tempo de cada uma e suas 

particularidades, as salas são organizadas em centros de interesses para que a criança se sinta 

estimulada e participe de todas as atividades. A organização do trabalho pedagógico visa a 

acolher a todos sem distinção e de acordo com a necessidade observada, pois entende que a 

infância oferece um mundo cheio de possibilidades as quais precisam ser exploradas, 

utilizando-se para isso todos os meios disponíveis e adequados a faixa etária das crianças da 

educação infantil. 

Na primeira infância, a criança se utiliza da manipulação de objetos e da realização 

de atividades manuais, como modelagem, pinturas, desenhos, esculturas etc., 

participa de jogos, da representação simbólica e da brincadeira de papéis sociais. 

Nessa fase, a criança desenvolve-se consideravelmente, de modo a ampliar sua 

percepção do próprio corpo, suas possibilidades motoras, seu conhecimento de 

mundo, apresenta possibilidades de constituir a noção de espaço e de tempo. 

Verifica-se, também, a ampliação da linguagem oral e diferentes formas de 

expressão, entre elas, o desenho e a elaboração de hipóteses sobre a leitura e a 

escrita. (Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal – 

Educação Infantil, 2014). 

 

A instituição dispõe de um corpo docente qualificado, além de primar pela formação 

continuada oferecida pela própria instituição e pela SEEDF, no decorrer do ano letivo, por 

meio de dias de formação, nos dias de coordenação pedagógica, que ocorrem uma vez por 

semana, a equipe reflete sobre um tema em questão dentro do Currículo em Movimento da 

Educação Básica, utilizam-se vídeo, textos, discussões em grupo e oficinas criativas. Esse 
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momento é considerado enriquecedor para a melhoria das práticas docentes. As datas 

comemorativas são bastante significativas e são trabalhadas em uma abordagem culturalmente 

reflexiva. Busca-se envolver a família e a comunidade e desenvolver habilidades dentro dos 

campos de experiência.  

A equipe pedágogica também participa de formações e promove dias letivos 

temáticos que envolvem a comunidade escolar, pais ou responsáveis, abordando temas 

propostos pela SEEDF, eventos que visam a discussão, orientação e conscientização da 

comunidade. 

As crianças são agrupadas de acordo com a idade, conforme enturmação que foi 

definida junto a SEEDF. Para desenvolver o trabalho pedagógico, a instituição, toma como a 

base do Currículo da Educação Infantil, o Referencial Curricular da Educação Infantil e 

Orientações Pedagógicas da SEEDF de 2020. 
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 ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAL PEDAGÓGICO 

 

QUANTIDADE FUNÇÃO FORMAÇÃO 

1 Diretor Pedagógico Gestão Escolar 

1 Coordenador Pedagógico Pedagogia 

8 Professor Pedagogia 

11 Monitor Ensino médio/cursando Pedagogia 

  

 SERVIÇOS DE APOIO, ADMINISTRATIVO E NUTRIÇÃO 

QUANTIDADE FUNÇÃO FORMAÇÃO 

1 Secretária Escolar Administração 

1 Nutricionista Nutrição 

1 Cozinheiro Ensino médio 

2 Auxiliares de cozinha Ensino Médio 

3 Serviços Gerais Ensino Fundamental 

2 Porteiro Ensino Médio 

2 Agente Patrimonial Ensino Médio 

 

As crianças são acolhidas na área coberta da escola, às 7h30, e, logo após a recepção, 

juntamente com professores, monitores e direção participam da Hora Alegre com cantos e 

animações. Fazem a primeira refeição no pátio e retornam para a sala de atividades para 

guardar seus pertences, seguem para a quadra ou para o parquinho, conforme cronograma, 

para realizarem atividades psicomotoras, como jogar bola, brincar livremente e aproveitar o 

sol da manhã. 

Após esse momento, as crianças seguem para higienizar as mãos e fazer a colação. 

Na sala de atividades, inicia-se a Rodinha onde são trabalhados os temas semanais, de acordo 

com o planejamento definido nas coordenações pedagógicas.  

O almoço é servido às 11h30, após o almoço os alunos descansam das 12h às 14h. O 

lanche da tarde é servido às 14h e, às 15h, é horário do banho. Após esse horário, as 

monitoras realizam atividades pedagógicas ou brincadeiras dirigidas com as crianças, dando 

continuidade ao que foi desenvolvido no turno matutino. A janta é servida às 16h30. Logo em 

seguida, preparamos os alunos para o encerramento do turno. 
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A higienização bucal é realizada após cada refeição, sempre com a orientação e a 

supervisão das monitoras ou professora. Os pais sempre são atendidos e muitos comparecem à 

escola quando solicitado, participando ativamente da vida escolar de seus filhos. A equipe 

gestora sempre que os atende registra sistematicamente em livro próprio os assuntos 

discutidos a respeito das crianças. 

Quanto ao uso de medicamentos, a creche esclarece aos pais que, caso a criança 

necessite tomar alguma medicação na creche, é preciso que o responsável traga a receita 

prescrita pelo médico, com data e término do tratamento, e, em caso de febre, vômito ou 

diarreia, a creche entra em contato com os pais. Em todos os projetos, busca-se utilizar todos 

os espaços da creche, como quadras, parquinho, área da mangueira, horta etc. com atividades 

de exploração de ambientes, contação de histórias, passeios e atividades com bolas, bambolês, 

jogos, rodas de atividades psicomotoras e interação entre as turmas. 
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7 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

Entende-se o Currículo em Movimento como um norteador do trabalho pedagógico. 

Para harmonizá-lo à realidade da Creche Irmã Dulce, a coordenação pedagógica realizou a 

organização curricular com a finalidade de promover a unidade do trabalho desenvolvido pelo 

corpo docente, possibilitando que as professoras conheçam o percurso que irão seguir no 

decorrer do ano e organizem seu planejamento, respeitando as particularidades da turma e dos 

alunos, privilegiando os eixos integradores da Educação Infantil, que são educar e cuidar, 

brincar e interagir, envolvendo todos os campos de experiências, considerando que a 

instituição está formando alunos conscientes, críticos, ativos e politizados.  

Dessa forma, os eixos transversais Educação para a Diversidade, Educação para a 

Sustentabilidade e Educação em e para Os Direitos Humanos são contemplados na nossa 

prática diária ao ensinarmos as crianças a respeitarem o colega, a buscarem as qualidades que 

cada um tem, a apagarem a luz ao sair da sala, a fecharem a torneira após o uso, a não 

desperdiçarem a comida e os materiais, a tratarem o outro como gostariam de ser tratadas, 

esperar a vez pra falar, usar de educação e clichês sociais como, obrigada (a), por favor, com 

licença e etc. 

Com o intuito de promover a relação entre teoria e prática são desenvolvidos na 

escola, os projetos Dia Distrital da Educação Infantil, Plenarinha e Semana de Educação Para 

a Vida, que se dá por meio da escuta sensível feita com as crianças nas escolas, na intenção de 

materializar suas concepções e desejos em relação a comunidade em que estão inseridos. Para 

que isso ocorra é necessário constantes reflexões sobre a importância do(a) professor(a) como 

mediador(a) e facilitadordo processo de aprendizagem. De acordo com o tema da Plenarinha a 

coordenação trata com os professores a melhor forma de inserir em todos os conteúdos 

trabalhados em cada campo de experiência o tema escolhido para que o material produzido 

seja apresentado a comunidade em exposição. 

O trabalho é desenvolvido de forma Transversal e Interdisciplinar, partindo sempre 

da realidade concreta das crianças, e questões como valores, atitudes e éticas devem ser 

abordadas comnaturalidade. 

Os planejamentos diários, geralmente, seguem essa organização didática como 

orienta o Currículo em Movimento: 

 Materiais: os materiais compõem as situações de aprendizagem quando usados de 

maneira dinâmica, apropriada à faixa etária e aos objetivos da intervenção 

pedagógica. A professora prepara todo o material de antemão para que utilize em 

sala de aula com as crianças.  
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 Espaço físico, O espaço é elemento fundamental para o desenvolvimento infantil, 

portanto, Podem ser mais qualitativas as aquisições sensoriais e cognitivas das 

crianças, propomos que a salas ofereçam um ambiente acolhedor com decorações 

significativas e intencionais e demonstre a participação ativa das crianças. Espaço 

e ambientes são elementos indissociáveis, ou seja, um não se constitui sem ooutro. 

 Tempo: as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças ocorrem dentro de um 

determinado tempo. Esse tempo é articulado. Ou seja, o tempo cronológico – 

aquele do calendário - articula-se com o tempo histórico – aquele construído nas 

relações socioculturais ehistóricas. Cumprimos uma rotina estruturada, mas 

sempre estimulando as crianças a participarem de tudo com alegria e vontade. 

 Atividades ocasionais: permitem trabalhar com as crianças, em algumas 

oportunidades, um conteúdo considerado valioso, embora sem correspondência 

com o que está planejado. Trabalhada de maneira significativa, a organização de 

uma situação independente se justifica, a exemplo de passeios, visitas 

pedagógicas, comemorações, entre outras. 

 Atividades permanentes: ocorrem com regularidade (diária, semanal, quinzenal 

ou mensal) e têm a função de familiarizar as crianças com determinadas 

experiências de aprendizagem. Asseguram o contato da criança com rotinas 

básicas para a aquisição de certasaprendizagens. 

 Sequência de atividades: Os planejamentos diários, geralmente, seguem essa 

organizaçãodidática. 

 Geralmente, a rotina abrange recepção, banho de sol, roda de conversa, 

calendário e clima, alimentação, higiene, atividades de pintura e desenho, descanso, 

brincadeira livre ou dirigida, narração de histórias, entre outras ações. Ao planejar a rotina de 

sua sala de atividades, o professor deve considerar os elementos: materiais, espaço e tempo, 

bem como os sujeitos que estarão envolvidos nas atividades como também os objetivos a 

serem alcançados. Com base no Currículo em movimento da Educação Básica -  

Outro aspecto trabalhado na CRECHE IRMÃ DULCE é a solidariedade e o 

compartilhar, pois as crianças nessa faixa etária precisam aprender a conviver em comunidade 

e desenvolver sua solidariedade. A produção expressiva da criança vai desde a confecção de 

brinquedos de sucata, até a livre expressão por meio de desenhos e pinturas. Também são 

feitos painéis e murais de exposição que fazem parte da documentação pedagógica 

proporcionando que as atividades das crianças sejam apreciadas e valorizadas. Contudo não 

negligenciamos a importância de estimular a imaginação e as atividades psicomotoras que 
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contribuem no desenvolvimento integral da criança. 

Para atingir os objetivos propostos com maior eficácia e favoreçam a formação 

pessoal e social e amplie o seu conhecimento de mundo as crianças necessitam: 

Ser atendidas em seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com a 

BNCC (BRASIL, 2017):  

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

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

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

cultura e às diferenças entre as pessoas; 

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

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

produções culturais, seus conhecimentos, imaginação, criatividade, experiências 

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

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

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

cotidiana: escolha das brincadeiras, materiais e ambientes, por meio do 

desenvolvimento das diferentes linguagens, elaboração de conhecimentos e do 

posicionamento próprio; 

4. Explorar movimentos, gestos, sons, palavras, emoções, transformações, 

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

Educação Infantil e fora dela, ampliando seus saberes, linguagens e 

conhecimentos;  

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

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

descobertas, opiniões, questionamentos, registros de conhecimentos elaborados a 

partir de diferentes experiências que envolvam a produção de linguagens e a 

fruição das artes nas suas diversas manifestações;  

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

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

experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na 

instituição de Educação Infantil. É surpreendente o quanto as crianças evoluíram 

em apenas um mês de trabalho, nitidamente notamos uma verdadeira calmaria, 

apesar do período de adaptação que costuma ser de mais choro e inquietude, já 

que as crianças não estão habituadas as rotinas. 
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8 OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, ENSINO E METOLOGIA ADOTADA 

 

 

A prática pedagógica desenvolvida na CRECHE IRMÃ DULCE tem como base os 

eixos transversais da Educação Básica da SEEDF: Educação para a Diversidade, Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. 

A abordagem dos temas que compõem cada um desses eixos se dá através do educar 

e cuidar, e do brincar e interagir que são os eixos integradores da Educação Infantil. 

Baseado na orientação de um currículo integrado e articulado, as escolas de 

Educação Integral do DF organizam os componentes curriculares conforme a base 

nacional comum, relacionando-os transversalmente com a parte diversificada de 

artes, esportes, lazer, cultura, entre outras. (CURRICULO DA EDUCAÇÃO 

INTEGRAL DO DF, p. 35). 

 

O Currículo em Movimento da educação básica tem como aporte teórico á Pedagogia 

Histórica-Crítica que destaca a importância dos sujeitos na construção da história. Sujeitos 

que são formados nas relações sociais e na interação com a natureza para a produção e 

reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações entre os seres humanos e a 

natureza. 

A educação não pode ser pensada fora desta perspectiva. É fundamental concebê- la 

como um processo dinâmico e dialético, em que teoria e prática são permeadas pelo contexto 

social, cultural, econômico e político das diferentes comunidades em que a Educação está 

inserida. Se numa concepção sócio-histórica o homem se humaniza, passa da condição de 

natureza à Condiçãohumana. 

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

ensino-aprendizagem tem como objetivo envolver o educando na aprendizagem significativa 

dos conteúdos. Desta forma os conteúdos e os procedimentos didáticos são estudados na 

interligação que mantém com a prática social dos alunos. 

A aprendizagem é compreendida como um processo de interações da criança com o 

mundo, com seus pares, com objetos, com a linguagem e com os professores num ambiente 

favorável à humanização. Compreendemos que a criança se desenvolve quando é colocada 

como protagonista do processo de ensino e de aprendizagem, tendo o professor como 

mediador do conhecimento historicamente acumulado, por meio de ações intencionais 

didaticamente organizadas para a formação de um sujeito histórico esocial. 

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

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens”. 
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Em suma, para que a escola cumpra, concretamente, sua função social é preciso 

proporcionar aos professores formação continua para aprimorar o conhecimento científico, 

trabalhando de forma contextualizada para que todos os envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem se percebam como sujeitos no processo histórico, capazes de atuar de forma 

crítica e reflexiva no contexto social, visando uma sociedade mais humanizada.  

É necessária uma constante avaliação do processo de ensino e de aprendizagem 

garantindo a inclusão de todos se distinção alguma, durante esse processo algumas analises 

devem serconsideradas: 

Para acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, algumas práticas 

podem ser realizadas a partir do planejamento individual e ou coletivo dos 

professores: Análises reflexivas sobre evidências de aprendizagens a partir de 

questionamentos como: o estudante apresentou avanços, interesses, desenvolvimento 

nas diferentes áreas de conhecimento? As tarefas avaliativas e as observações feitas 

permitem perceber avanços em que sentido? O estudante ou grupos de estudantes 

precisam de mais tempo ou de mais atenção dos professores para alcançar as 

aprendizagens necessárias? Que tipo de intervenção é necessária para que isso 

ocorra? (CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS). 

 

Diante dessas observações e questionamentos, medidas interventivas são realizadas 

por meio do atendimento individual as famílias por meio do conselho de classe, projetos 

pedagógicos e de intervenção que envolvem, coordenação e direção, professores e monitores 

e toda equipe. A observação como procedimento avaliativo permite localizar cada criança 

ou grupo de crianças em seu momento e trajetos percorridos permitindo o 

acompanhamento das famílias através do RDIA (Relatório Individual do Aluno), portfólio 

e fotos do processo educacional e registro das atividades.   

  



25 

 

9 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL, 

COM VISTAS À MELHORIA DA EDUCAÇÃO 

 

Em consonância com a orientação da SEEDF, a CRECHE IRMÃ DULCE 

realizamos a avaliação dentro da perspectiva: avaliar para incluir, incluir para aprender e 

aprender para crescer (LIMA, 2011). 

A avaliação deve contribuir para a conquista das aprendizagens por parte de todas as 

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

e pedagógicas pautadas na lógica do processo de aprendizagem das crianças, enquanto o 

trabalho pedagógico se desenvolve. 

Na concepção da avaliação formativa, tanto os alunos quanto os professores serão 

avaliados, uma vez que a avaliação também promove a aprendizagem do professor, por ser 

uma via de mão dupla e por perceber o erro como ponto de partida e não como ponto de 

exclusão. A avaliação deve ser contínua e global tendo como função acompanhar, orientar, 

regular e redirecionar o trabalho educativo, possibilitando definir critérios para replanejar as 

atividades e criar novas situações que gerem avanços na aprendizagem. Portanto, deve ser 

entendida como uma ferramenta a serviço da aprendizagem, cujo objetivo é a melhoria das 

práticas educativas e sua constante qualificação, possibilitando identificar problemas, 

encontrar soluções e corrigir rumos. 

A avaliação formativa se baseia na observação, no registro sistemático do percurso 

individual de desenvolvimento de cada aluno, que subsidia o Relatório Descritivo Individual 

do Aluno, este por sua vez é semestral. A avaliação também se dá por meio de portifólio 

(exposição das produções das crianças), pois na educação infantil, o registro é um poderoso 

instrumento de avaliação que acompanha a evolução do processo educativo da criança. 

Registrar significa expressar de forma documental um fato ou um acontecimento, ou seja, é 

uma maneira de marcar, mencionar, anotar esses acontecimentos e fatos, pois o que é 

registrado permanece, comprova, documenta, cria memória e história, é um instrumento rico 

que permite a visualização de toda a caminhada pedagógica. Segundo Villas Boas (2004, 

p.38): 

O portfólio é uma coleção de suas produções (do aluno), as quais apresentam as 

evidências de sua aprendizagem (do aluno). É organizado por ele próprio para que 

ele e o professor, em conjunto, possam acompanhar seu progresso. O portfólio é um 

procedimento de avaliação que permite aos alunos participar da formulação dos 

objetivos de sua aprendizagem e avaliar seu progresso. Eles são, portanto, 

participantes ativos da avaliação, selecionando as melhores amostras de seu trabalho 

para incluí-las no portfólio. 
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Como instrumentos de registros avaliativos, ultizaremos também, observação 

sistemática, registro em caderno de campo, fichas, questionários, relatórios e reflexão. 

Outros pontos não menos importantes são a coordenação pedagógica e, sobretudo, o 

conselho de classe que são, por excelência, espaços privilegiados para pensar, planejar, 

avaliar, e discutir assuntos relacionados à criança e problemáticas envolvendo os mesmos, 

onde buscamos dialogar com as famílias, compreender o que se passa com a criança e juntos, 

família e creche, encontrarmos estratégias para que a criança possa se desenvolver em suas 

relações sociais e afetivas de formasaudável. 

Nos casos em que a problemática se refere à alimentação, pois a recusa em cumprir 

uma rotina alimentar saudável, pode prejudicar a criança e todos os atores juntos se reúnem e 

discutem com as famílias as intervenções. As ações são registradas em livro ata e 

devidamente assinadas pelos pais. 

O processo de avaliação é essencialmente qualitativo, embasado no artigo 31da LDB 

9394/96, “onde a avaliação far-se á mediante acompanhamento e registro doseu 

desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao EnsinoFundamental”, 

destinado a auxiliar o processo de aprendizagem, fortalecendo a autoestimadas crianças e 

permitindo que elas acompanhem suas conquistas, suasdificuldades e desenvolvam suas 

habilidades. 

A avaliação é contínua e processual para que possa cumprir sua função de auxílio ao 

processo de ensino e de aprendizagem. È que a avaliação permita ao professor durante o 

processo, estar acompanhando a construção do conhecimento pela criança e, sempre que 

necessário, retomar o processo, com novos procedimentos que facilitem a construção dos 

conhecimentos ainda não adquiridos.  

O acompanhamento do trabalho pedagógico e a avaliação do desenvolvimento das 

crianças acontecem basicamente pela observação crítica e criativa das atividades, das 

brincadeiras e interações das crianças no cotidiano, fundamentada no conhecimento de suas 

etapas de desenvolvimento, e na utilização de registros realizados pelos professores e 

monitores (relatórios, fotografias, desenhos, murais etc.) Para tanto, os dossiês, portifólios e 

relatórios específicos, são divulgados ás famílias, ao final de cada semestre, permitindo o 

conhecimento do trabalho pedagógico da instituição e os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança na Educação Infantil. 

 Os resultados da avaliação dos alunos permitem a orientação da prática 

pedagógica e servem de base ao redimensionamento do Projeto Pedagógico e aelaboração do 

Plano Global para o ano letivo seguinte. 
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10 INFRAESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

 

 

Quanto à estrutura física nosso ambiente é assim caracterizado: 

 Oito salas de aula: nesses espaços são desenvolvidas atividades pedagógicas 

diversas, bem como a sistematização da rotinaescolar; 

 Sala dos professores: espaço utilizado para acolher os docentes, realizar 

momentos de formação e planejamentos coletivos e individuais junto à equipe 

gestora e coordenadora pedagógica; 

 Cozinha: espaço destinado ao preparo e a cocção dos alimentos para funcionários 

e alunos, 

 Refeitório e pátio coberto: espaço utilizado para atividades pedagógicas diversas 

(circuito de brincadeiras, eventos, acolhimentos de pais para reuniões, refeições e 

momentos de socialização onde todosinteragem); 

 Banheiros: para funcionários, alunos e pessoas comdeficiência; 

 Quadra grama sintética e quadro poliesportiva: espaço onde as crianças se 

divertem com jogos e atividades de psicomotricidade, 

 Secretaria: espaço destinado ao acolhimento de informações, por meio de 

documentos físicos e online, transmissão de dados internos e externos, efetivação 

de matrículas, registros de alunos infrequentes para os devidos encaminhamentos, 

arquivamento de documentos ativos e passivos, entreoutros; 

 Direção: espaço utilizado para reuniões da equipe gestora, atendimento individual 

de funcionários, alunos e pais ouresponsáveis; 

 Depósito de gêneros alimentícios: espaço destinado para armazenamento e 

condicionamento de alimentos perecíveis, semi-perecíveis e nãoperecíveis; 

 Depósito de material de limpeza: espaço utilizado para armazenamento e 

organização dos materiais para higienização dos utensílios da cozinha e do espaço 

escolar em geral; 

 Depósito de materiais para higiene pessoal: espaço destinado para 

armazenamento e organização dos materiais para higienizaçãopessoal. 

 Depósito de material pedagógico: espaço onde são guardados materiais 

pedagógicos, administrativos e lúdicosdiversos; 

Há também um espaço externo arborizado com horta e em espaço destinado ao 

estacionamento. 
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10.1 Fotos  
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11 GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA 

 

 

A PP foi elaborado de acordo com os documentos da Secretaria de Educação tais 

como: o Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil e outros 

documentos pertinentes, como orientações pedagógicas e Estatuto da Criança e do 

Adolescente. É previsto para a próxima PP a participação da comunicade e de todos os 

agentes envolvidos. A prática pedagógica se dá por meio de uma ação planejada e refletida do 

professor. No cotidiano da sala de atividades, a creche realiza seu maior objetivo: fazer com 

que os alunos desenvolvam suas capacidades e adquiram o desejo de aprender cada vez mais e 

com autonomia.  

Para atingir esse objetivo, é preciso focar a prática pedagógica nas relações com os 

educadores, o que significa observá-los de perto, conhecê-los, compreender suas diferenças, 

demonstrar interesse por eles, conhecer suas dificuldades e incentivar suas potencialidades. 

A gestão pedagógica é exercida de forma democrática e participativa, privilegiando o 

trabalho em equipe e buscando o cumprimento pleno do compromisso coletivo. Para que as 

ações propostas na gestão participativa sejam alcançadas, é fundamental que a nossa 

instituição estabeleça uma rede de relações entre crianças, professores, pessoal de apoio, pais 

e comunidade, mediando a construção de uma identidade própria, portanto, um trabalho 

importantíssimo a ser exercido quanto à realização de análises da realidade, a busca de 

mudanças da visão interativa e reflexiva, por meio da participação de todos os envolvidos. 

Durante todo o processo, os resultados educacionais foram percebidos nas atitudes, 

tendo como estratégias as seguintes ações: 

 

 

OBJETIVOS 
AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO- 

ALVO 
CRONOGRAMA 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

Promover gestão 

democrática 

Reuniões de 

formação 

informação 

Todos os 

envolvidos no 

processo 

Equipe 

pedagógica 

Durante todo o ano 

e bimestralmente 

Envolvimento da 

equipe e 

mudanças de 

atitude. 

Amenizar a 

dificuldade de 
comunicação entre 

os pais e a equipe 

pedagógica 

Atendimento 
individual e pautas 

Direção e 
coordenação 

Famílias e 
equipe de 

sala 

Continuamente, 
sempre que houver 

necessidade 

Resultados 
satisfatório para 

ambas as partes. 

Conscientizar 

sobre a 

importância da 
rotina de horários 

de entrada e saida 

para a criança e a 

instituição 

Reuniões para 
sensibilização das 

famílias 

Direção e 

coordenação 

Famílias e 

equipe 

Durante todo o ano 

e rotineiramente 

Ainda existem a 
dificuldades por 

falta de respaldo.  
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No âmbito educacional, a gestão democrática visa a garantir a participação e as 

decisões em prol da qualidade da educação, entendida como a participação efetiva dos vários 

segmentos da comunidade escolar, pais, professores, estudantes e funcionários na 

organização, na construção e na avaliação dos projetos pedagógicos, na administração dos 

recursos, enfim, nos processos decisórios da creche. Construir a PP não é uma tarefa fácil, 

uma vez que é mais simples implementar uma proposta a mantê-la. Sendo assim, faz-se 

necessário que os critérios utilizados nessa avaliação sejam claros e imparciais para que o 

processo tenha condução eficaz, observando se as ações planejadas atingiram as expectativas 

ou precisam de ajustes, observando, também, se as ações foram suficientes para que os 

objetivos fossem alcançados, uma vez que a PP é viva, dinâmica e está sempre em 

movimento. 

Vale lembrar que o fim do ano letivo não é o único momento para se fazer essa 

análise, pois ela se inicia antes mesmo de colocar o projeto em ação. Todos os projetos e 

ações previstos na PP precisam ser avaliados no processo para que os pontos de 

aprimoramento sejam revistos. 

 

  

Identificar 

dificuldades 

encontradas por 

alunos e 
educadores que 

atrapalham o 

processo de 

desenvolvimento 
das crianças. 

Conselho de classe 

Famílias, equipe 

pedagógica, 
SEEDF, 

Coordenação e 

direção 

Famílias 
equipe 

pedagógica 

Sempre que 
identificada a 

necessidade 

Satisfatórios para 

o desempenho e 
desenvolvimento 

da criança 

atendida. 

Proporcionar 
maior integração 

das linguagens e 

desenvolvimento 

da autonomia das 
crianças 

Projetos 

pedagógicos 

semanais 

Toda a equipe 

pedagógica 

Crianças e 

educadores 
Todo ano 

Satisfatório 

durante todas as 

etapas 
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12 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 

PEDAGÓGICO 

 

 

Todos os projetos e ações previstos na PP precisam ser avaliados no processo para 

que os pontos de aprimoramento sejam revistos. 

Identificamos como meta a aquisiçao do tanque de areia, para enriquecer cada vez 

mais o desenvolvimento das atividades com as crianças. Este é mais um ambiente para 

oferecer novas formas e possibilidades de a criança interagir com o mundo. 
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13 PROJETOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS OU INTERDISCIPLINARES DA CRECHE IRMÃ DULCE 2020 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUCAÇÃO PARA A 

SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – CUIDAR E EDUCAR / BRINCAR E INTERAGIR CAMPO DE EXPERIÊNCIA – O eu, o outro e o nós – Traços, sons, cores e formas – 

espaços, tempos, quantidades, relações e transformações – Corpo, gestos e movimentos – Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

PROJETO OBJETIVOS PRICINPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO DO 

PROJETO 

Projeto Meu corpo é 

assim. 

de 2 a 6/2 

Desenvolver as diferentes funções do corpo humano, 

desenvolvendo por meio de atividadesfísicas e motoras a 
atenção, a percepção, a coordenação motora, a fala e outros 

objetivos de aprendizagem. 

-Esquema corporal 

-Confecção de murais 
-Musicalização 

-Recorte e colagem 

Movimento, dança, jogos… 

Equipe pedaggógica 
Coordenação, professores, 

monitores 

Observação e interesse da 

criança. Registros e 
discussões para possíveis 

alterações. 

Somos todos diferentes, 

somos todos solidários. 

 

Semana de 

Concientização e 

Promoção da Educação 

Inclusiva aos Alunos com 

Necessidades 

Educacionais Especiais 

 

de 9 a 13/3 

Saber valorizar diferentes etnias, gêneros e pessoas com 
deficiência. 

Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação 

com crianças de diferentes faixas etárias e com adultos. 

Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas 
têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar 

e agir. 

Contação de histórias: o menino de todas as 
cores e SÔNIA 

Abordar os temas diários: 

bondade, cuidado, ajudar, paciência, 

compartilhar 
caminhada solidária. 

 

Equipe pedaggógica 

Coordenação, 

professores, monitores e 

direção. 

Observação e interesse da 

criança. Registros 

“Brincando com água”. 

de 16 a 20/3 

 

Identificar os diferentes usos da água no nosso cotidiano; 

Conscientizar quanto ao uso sustentável e inteligente da água 

Apresentar os estados da água de forma lúdica 

e criativa (líquido, sólido e gasoso);  a criação 
e confecção de um livro com o ciclo da 

chuva; Fazer recortes e colagem; Noções de 

massa (pesado/leve), volume 

cheio/vazio).Noções de higiene, por meio da 
água e comoeconomizar. 

 

Equipe pedaggógica 

Coordenação, professores, 

monitores e direção. 

Observação e interesse da 

criança. Registros, 

verificarmudanças de 

atitudes. 

SEMANA DO CIRCO 

Março 23 a 27 

Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no 

cuidado de si, nos jogos e brincadeiras 

pintar as crianças e realizar miniapresentações, 

utilizando música, colchões e bambolês. Na 

quadra, brincar de espetáculo: 

Usando bambolê, todosos amigos deverão 
passar por dentro dele. 

jogo de equilíbrio. 

Bolinhas de sabão. 

Construção de instrumento de sucata 
Identificar som e silêncio. 

Equipe pedaggógica 
Coordenação, 

professores, monitores 

 

https://escolaeducacao.com.br/ciclo-da-agua/
https://escolaeducacao.com.br/ciclo-da-agua/
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Projeto de alimentação 

saudável 

de 13 a 17/4 

 

Reconhecer que bons hábitos alimentares, de higiene para a 
promoção da saúde e bem-estar físico e mental. 

Experimentar novos alimentos, líquidos, pastosos e sólidos, 

com ênfase nos sabores, cheiros e cores. 

Piqueniques 

Teatro – Exposição de alimentos 
Receita divertida (montagem do sanduíche 

pelas crianças), seguindo receita ilustrada). 

Equipe pedaggógica 

Coordenação, professores, 
monitores, nutrição e 

direção. 

A avaliação será diária, com 

base nas observações física, 
social e comportamental das 

crianças. Registro escrito e 

fotográfico 

Meio ambiente começa 

no meio da gente. 

de 30/3 a 9/4/2020 

 

9/4 – exposição dos 

trabalhos 

Criar condições, mecanismos e atividades que permitam às 
crianças da creche perceber a natureza, as árvores e as plantas 

que estão ao seu redor, instigando a curiosidade das crianças 

para que, conhecendo, aprendam a cuidar. 

Atividades com reciclagem – Coleta seletiva – 

Plantação de árvore – Iniciação 

cientifica. 

Equipe 
pedagógica 

Coordenação, 

professores, monitores e 

direção. 

A 

avaliação 

Será 
diária com base nas 

observações da criança 

durante o desenvolvimento 

das atividades 
Registro fotográfico e 

escrito. 

“Música na creche” 

Inserida em todos os 

projetos 

PLENARINHA 2020 

Desenvolver as seguintes habilidades: Distinguir ruídos, 

silêncio, sons vocais e não vocais, qualidade do som: forte e 

fraco, grave e agudo; 
Inserir a criança no mundo musical sonoro; 

Conhecer os diferentes tipos de instrumentos 

musicais. 

Reconhecer o som que produzem. 

Imitação, Contagem, Percepção auditiva. 
Confeccionar murais de arte a partir de 

músicas 

Autoria: professora: 

PROJETO COLETIVO 

Professores, monitores, 

coordenação e direção. 
Famílias 

A avaliação será diária com 

base nas observações da 

criança durante o 

desenvolvimento das 
atividades. Registro 

fotográfico e escrito. 

Datas comemorativas: 

PÁSCOA, FESTA 

JUNINA, NATAL. 

datas a definir 

Vale lembrar que o fim do ano letivo não é o único momento 

para se fazer essa análise, pois ela se inicia antes mesmo de 

colocar o projeto em ação. Todos os projetos e ações previstos 
no PP precisam ser avaliados no processo para que os pontos 

de aprimoramento sejam revistos. 

Atividadesartísticas; 

Caracterizações; 

Teatro; Exposição de murais; 
Festas juninas; Festa da família; 

Festa natalina. 

Festa de despedida do I período e maternal II 

Equipe pedaggógica: 

Coordenação, 
professores, monitores 

Contínua 

Caixa-Surpresa 

Inserida em 

todos 

os 

projetos 

Vale lembrar que ofim do ano letivo não é o único momento 

para se fazer essa análise, pois ela se inicia antes mesmo de 
colocar o projeto em ação. Todos os projetos e ações previstos 

no PP precisam ser avaliados no processo para que os pontos 

de aprimoramento sejam revistos. 

Vale lembrar que ofim do ano letivo não é o 

único momento para se fazer essa análise, pois 

ela se inicia antes mesmo de colocar o projeto 
em ação. Todos os projetos e ações previstos 

no PP precisam ser avaliados no processo para 

que os pontos de aprimoramento sejam 

revistos. 

Professora, monitora 

Horta 

Proporcionar à criança interação com elementos da natureza 
como terra e água e estimulando a percepção olfativa, 

gustativa e tátil. 

Onde a criança pode aproveitar a terra para 

cultivar temperos e ervas aromáticas. 
Professoras, crianças, monitoras e equipe gestora 

Plenarinha da educação 

infantile  

 

aproximar o contato das crianças com a música, integrando os 

campos de experiências e alcançando os objetivos de 
aprendizagem. 

Principaisaçõesforam: 

Às atividades desenvolvidas e vivenciadas em 
cada projeto foram cuidadosamente incluídas 

ações e envolvimento com a música. 

A avaliação será diária, com base nas observações 
física, social e comportamental das crianças. 
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Projeto circuito de 

ciências 
   

Projeto seres vivos 

“Mundo das aves” 

“Animaisaquáticos” 

Animais terrestres: 

domésticos 

Identificar e conhecer as diferenças entre as aves, peixes e os 
outros animais tem como finalidade a ampliação do interesse 

das crianças sobre diferentes espécies de animais, suas 

características, além de despertar a atenção para os cuidados 
necessários para a preservação ambiental. 

Vídeos, arte com colagens, construção de 

brinquedos, observação do ambiente e de 

animais presentes no ambiente da creche. 

Observação durante todo o projeto, envolvimento das 

crianças. 

“De volta a rotina” 
Reintegrar a criança à rotina da creche gradualmente e de 

maneira lúdica 

Acolhida, brincadeiras, teatro, atividades 
corporais e musicais, 

Roda de conversa, vídeo e pintura de rosto 

Professores, monitores, 

coordenação e direção. 

Observamos que as crianças 

foram integrando-se pouco 
a pouco e adquirindo 

confiança e segurança com 

novos funcionários e equipe 

gestora. 

“Folclore brasileiro” 

Resgatar, vivenciar e valorizar as manifestações da cultura 

popular brasileira e reconhecer a importância do folclore para 

a comunidade. 
 

Parlendas, contos folclóricos, trabalhos 

artísticos, contextualização de costumes 
antigos e alimentação e jogos. 

Professores, monitores, 

coordenação e direção, 
nutrição. 

Observação do e registro da 

participação e interesse das 
crianças nas atividades e no 

tema. Foi possível observar 

que a maioria participou 

com interesse e se divertiu 
com as lendas, 

principalmente as de 

origem indígenas, pois se 

fala em sereias, coisas da 
natureza. 

“Os órgãos dos sentidos” 

O Projeto pretende contribuir e estimular de forma 

significativa as crianças a fim de desenvolver os seus cinco 

sentidos de maneira lúdica. 

Reconhecimento do próprio corpo pela 

observação e registro de desenhos, colagens, 
jogos, brincadeiras, estimulação das 

percepções gustativas, olfativa, tátil. Dinâmica 

da caixa surpresa 

Adivinha o cheiro. etc. 

Autoria da professora: 

ANNE. 
DEMAIS 

PARTICIPANTES: 

Professores, monitores, 

coordenação e direção, 
nutrição 

Durante o projeto foram 

observados o interesse e 
participação em todas as 

atividades propostas e todas 

participaram com 

entusiasmo os momentos 
foram registrados. 

“Boas maneiras” 

Ajudar no desenvolvimento das atividades de rotina, 

melhorando o comportamento dos alunos em sala por meio da 

reflexão e exercício dos bons hábitos. 

Roda de conversa, música, dramatização, 

cartazes, combinados. Histórias sobre virtudes 

e contextualização. 

Autoria: coordenação. 
DEMAIS 

PARTICIPANTES: 

Professores, monitores, 

coordenação e direção. 
Famílias 

A observação e o registro 

das ações foram bastante 
significativos. As crianças 

de início demostravam não 

reconhecer os clichês 

sociais ou não utilizavam 
no dia a dia. Após o 

projeto, eles, mudaram suas 
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atitudes. Os pais foram 

incluídos por meio de 
informativo dos projetos e 

fortaleceu as atitudes 

positivas. 

"Minha Família é 

Assim..." 

Propiciar à criança a reflexão de suaestrutura familiar e o 

conhecimento da estrutura de outras famílias, oportunizando 

atividades que despertem o respeito e o interesse pelos 

diferentes grupos familiares. 

Eu e minha família; 

Números de membros na família; 
Referências e vínculos da criança. 

A história do nome e os significados; 

Tipos de família; 

Ensaios; 
Apresentação das crianças; 

Releitura do livro “O livro da família” 

Autoria: coordenação. 
DEMAIS 

PARTICIPANTES: 

Professores, monitores, 

coordenação e direção. 
Famílias 

Esse projeto mostrou-nos o 

quanto é importante a 

participação das famílias no 
desenvolvimento das 

crianças. 

A semana foi significativa 

por causa da participação 
dos pais contando histórias, 

conversando na turma com 

as crianças. 

SEMANA DA 

CRIANÇA 

Objetivos: 

Promover atividades variadas e interessantes que proporcione 
interação, divertimento descontração e criatividade das 

crianças. Elevando a autoestima e conhecimento dos seus 

próprios limites. 

 

Brincar, correr, cantar, soltar a imaginação nas 
mais diversas atividades, entre outras, são 

ações que precisam está presente no dia a dia 

do seu cotidiano. 

Autoria: coordenação. 

DEMAIS 
PARTICIPANTES: 

Professores, monitores, 

coordenação e direção. 

Famílias 

Esse projeto mostra-se de 

total importância para 

valorização das atividades 
lúdicas. As crianças 

brincaram muito e a 

culminância foi excelente 

por causa da descontração e 
divertimento das crianças. 

“Transição na educação 

infantil” 

Conscientizar a criança sobre a transição, ouseja, mudanças 

que ocorrerão na trajetória escolar, visando a evitar 

informações equivocadas que podem influenciar 

negativamente esse processo de transição, amenizando o 
impactoemocional e a mudança brusca de ambiente. 

Roda de conversa, contação de histórias, 

correio elegante, teatro, troca de salas, plantio 

de árvore da turma, recreio interativo. 

Autoria: coordenação. 

DEMAIS 

PARTICIPANTES: 

Professores, monitores, 
coordenação e direção. 

Famílias 

A observação e registro foi 
fundamental para criar 

expectativas boas nas 

crianças. Esse projeto 

mostrou-se relevante e 
necessário e necessita ser 

trabalhado a partir do 

segundo semestre. 

“Higiene 

bucal” 

Desenvolver na criança o hábito de cuidar dos dentes, 

levando-os a perceber que a saúde bucal começa com uma boa 
alimentação.  

Roda de conversa, histórias, vídeos, atividades 

artísticas, escovação. Identificação dos 
alimentos saudáveis e não saudáveis. 

DEMAIS 

PARTICIPANTES: 

Professores, monitores, 
coordenação e direção. 

Famílias 

Esse projeto foi muito 

significativo principalmente 

nas turmas das crianças 
menores. Muitos adquiram 

mais autonomia   
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“Momento cultural”    .  

Participação e 

observação das crianças 

durante o 

desenvolvimento 

“Natal de paz” 

Despertar o espírito do Natal que fortalece atitudes e 

ações solidárias e de paz. 

 Desenvolver a imaginação, a capacidade de 

abstração e interpretação. 
 

Roda de conversa, atividades artísticas, 

brincadeiras e ensaios 

apresentações e encerramento do ano. 

 

Durante as atividades, as 

crianças puderam 

interagir com os adultos 

e com seus pares, 

construíram, ensaiaram e 

comentaram sobre o 

Natal. 
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ANEXOS 

 

 

QUESTIONÁRIOS PARA AVALIAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PP 

 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – FUNCIONÁRIOS 

 

Uma instituição que deseja se desenvolver e aprimorar necessita, primeiramente, conhecer os 

próprios atributos e deficiências para que possa potencializar seus pontos positivos e minimizar os 

negativos.  

A finalidade deste questionário é favorecer a autoavaliação institucional da escola em que 

você trabalha, na medida em que busca conhecer o que vocês pensam. Essas informações facilitarão a 

elaboração de planos de aperfeiçoamento, permitindo otimizar a qualidade da educação que a 

instituição oferece. 

O trabalho que solicitamos neste questionário é muito importante para esta escola, dada a 

posição como ator relevante que nela você ocupa e, também, porque só você pode comunicar o que 

pensa e sente por ela. Solicitamos que você não se exclua desta iniciativa e responda a todos os itens. 

Neste instrumento, não há respostas certas ou erradas; trata-se de conseguir a sua opinião sincera e 

responsável.  

O questionário é anônimo, de modo que a sua opinião, unida à de toda a comunidade 

educativa, irá colaborar de forma eficaz no conhecimento desta escola. 

 

Muito obrigado pela sua participação!
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Marque um X na opção correspondente à sua opinião. O significado das carinhas é: 

 

                      

 

N
o
 

 

ITEM 

 

 

 

 

 

BOM 
PODE 

MELHORAR 
RUIM 

1 Esta creche procura conhecer o que pensam os pais e responsáveis dos alunos.    

2 
A Equipe Gestora estimula, mobiliza e gera o comprometimento dos professores, com 

foco na área pedagógica e visando a atingir metas e resultados. 
   

3 
Ao procurarmos a direção da escola para solucionar algum problema, somos atendidos 

com presteza e respeito. 
   

4 A direção lidera e conduz os processos pedagógicos e formativos da escola.    

5 A equipe gestora da escola propicia eventos para a participação da família.    

6 A forma como a diretora e a equipe da direção comandam a escola.    

7 Os profissionais cumprem pontualmente seus horários (entrada e saída).    

8 
Os professores confiam na capacidade dos seus alunos e os estimulam constantemente 

a superarem os seus limites. 
   

9 
Os alunos são devidamente acompanhados pelos professores no processo de 

desenvolvimento pessoal e social. 
   

10 
Nesta instituição, os pais são regularmente cobrados quanto à necessidade de 

acompanhamento da vida escolar de seus filhos. 
   

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://colorir.estaticos.net/desenhos/color/201116/661c81c45c6ab4b3a0e60f5772820a85.png&imgrefurl=http://galeria.colorir.com/mascaras/cara-1-pintado-por-carinha-feliz-580650.html&usg=__Mrk9nVCAtJaN_mw3-_8E-xJ8g5E=&h=470&w=505&sz=5&hl=en&start=3&zoom=1&tbnid=ZKlJ5fy9QzCTwM:&tbnh=121&tbnw=130&ei=qbOwUNnmBYOO8wSj4YGICw&prev=/search?q=CARINHA+FELIZ&um=1&hl=en&tbo=d&biw=1024&bih=546&tbm=isch&um=1&itbs=
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://boaforma.abril.com.br/imagem/fwa/1265118207615_62.jpg&imgrefurl=http://boaforma.abril.com.br/blog/malhadora-de-carteirinha/2010/02/02/218533/&usg=__-ICoPpomd8YjpAnDS_Sf_Q5ftpU=&h=400&w=361&sz=16&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=THBlr8NWEDL7uM:&tbnh=124&tbnw=112&ei=2bOwUKLbLIW08ATMooCgAQ&prev=/search?q=CARINHA+triste&um=1&hl=en&tbo=d&biw=1024&bih=546&tbm=isch&um=1&itbs=
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://rlv.zcache.com/confused_smiley_face_sticker-p217976490718851172en7l1_210.jpg&imgrefurl=http://www.zazzle.com/icunow/gifts?cg=196581446571291261&usg=__LRgAKCwRBTCZuePWjOBVzrW-mKM=&h=210&w=210&sz=7&hl=en&start=40&zoom=1&tbnid=GMz1OKP-2i-VJM:&tbnh=106&tbnw=106&ei=RrSwUIP7N4Gg8gSy-4CgDQ&prev=/search?q=smiley+faces&start=20&um=1&hl=en&sa=N&tbo=d&biw=1024&bih=546&tbm=isch&um=1&itbs=
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11 Os professors dominam bem os conteúdos das atividades em sala.    

14 Os professores tratam os alunos com carinho e respeito.     

15 A escola está sempre limpa e bem conservada.    

16 Existe uma adequada manutenção da infraestrutura (salas, pátio, banheiros etc.).    

17 A escola dispõe de infraestrutura adequada para a distribuição das refeições.    

18 As refeições são bem aceitas pelos alunos, pois o cardápio é variado e apetitoso.     

19 O horário das refeiçõesestáadequado.    

20 A recepção na portaria da escola é satisfatória.    

21 O atendimento na secretaria é satisfatório.    

 

22 
O horário de atendimento da secretaria está adequado.    

 

23 
Os funcionários tem conhecimento do PPP    

 

24 
A equipe da cozinha é solícita.    

 

Você tem alguma(s) sugestão para melhorar o trabalho da equipe ou comentário? Qual(is)?  
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Questionário para as crianças 

 

 

 
Questionário 

 

Educadores e educadoras, este questionário tem por objetivo promover na creche a escuta sensível 

para identificar o grau de (in)satisfação das crianças quanto: a alimentação, brincadeiras preferidas, 

momento da rotina que mais apreciam e etc. E assim, melhorar o atendimento oferecido às crianças.  
Para isso contamos com a sua colaboração no preenchimento do questionário e entrevista da sua 

turma. As respostas precisam refletir a fala das crianças que serão transcritas no PP da creche.  

Não se esqueça de colocar o nome da criança e a turma. 
 

1. Brincadeira que mais gosto é: dentro da sala (    ), fora da sala (    ), no parque (   ), no pátio (   ), 

solário (   ) 

outros______________________________________________________________________________ 

Não gosto quando:  

 

2. Gosto de comer: 

No lanche: 

 

No almoço: 

 

No jantar: 

 

Não gosto quando a comida é: 

 

No lanche: 

 

No almoço: 

 

No jantar: 

 

         Rotina: 

         Na hora do banho é divertido quando:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

         Não gosto quando:______________________________________________________________________ 

 

          O descanso é legal porque:_______________________________________________________________ 

          A hora da historia é divertida?____________________________________________________________ 

          A tia mais divertida é:___________________________________________________________________ 

          Porque?______________________________________________________________________________ 

         A música que mais gosto é:_______________________________________________________________ 

 

 
 

 
OBSERVAÇÕES: 
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Questionário para os pais 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO DA ESCOLA: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA POSSÍVEL 

 

Senhor (a) pai, mãe ou responsável, 

O Hotelzinho São Vicente de Paulo que oferta educação infantil inicia o ano letivo de 2020 

revendo o seu Projeto Pedagógico, seus fundamentos, metas, objetivos, ações e forma de avaliação 

para juntos, construirmos uma escola de melhor qualidade para o seu/sua filho(a). Nesse processo, a 

sua participação é muito importante, considerando que um dos princípios do nosso Projeto é a gestão 

democrática que envolve a participação efetiva da comunidade escolar na definição da escola que 

queremos. 

Para que oProjetopolítico-pedagógicoreflita as expectativas da comunidade escolar 

emrelaçãoao que deseja desta instituição, solicitamos a sua resposta às questões a seguir e a devolução 

ao professor do seu/sua filho (a) no até o dia /----//----/2020. 

 

Dimensão 1 – GestãoDemocrática 

a) A equipe escolar consegue envolver a comunidade nos principais acontecimentos da escola?     

 Sim [   ]      Não [  ]       Às vezes [  ] 

 

b) A direção, professores, servidores e comunidade escolar discutem e resolvem coletivamente os 

conflitos que surgem na escola (indisciplinas, conflitos, discussões, organização da creche etc.)? 

      Sim [   ]  Não [  ]     Às vezes [  ] 

 

 c) Você sabe da existência do ProjetoPolítico-Pedagógico da escola?? 

    Sim [   ]Não [  ] 

•       O que você sugere para melhorar a participação da comunidade na creche e a resolução 

satisfatória de conflitos? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Dimensão 2 – Prática Pedagógica 

a) Você acompanha o desenvolvimento do seu/sua filho(a) em sala de aula (atividades, 

disciplina, avaliação, agenda)? 

Sim [  ] 

Às vezes [   ] 

Não [   ] 

Por quê?__________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

b) O que você sugere para melhorar o desenvolvimento do seu/sua filho(a) em sala de aula? 

(     )  Trabalho pedagógico 

(     )  Docente 

(      ) Relação professor-aluno 

(      ) Relação professores-pais 

 

Gestão 

• Além das sugestões apresentadas acima, o que mais você sugere para melhorar a nossa 

creche? Como você pode colaborar para essa melhoria? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Para concluir o questionário, precisamos de algumas informações, mas lembre-se: não é necessário 

identificar-se. 

a) Qual o seu vínculo com o estudante:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

[   ] Pai                [   ] Mãe                    [   ] Responsável            [   ] Outro 

b) Número de filho (s) naescola: 1[   ]       2[   ]    3[   ]    4[   ]    Acima de 4 [   ] 

c) 2017 é o primeiro ano do(s) filho (s) nessa instituição?    Sim [   ]Não [   ] 

d) Qual a turma do(s) filho(s): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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UNIDADE DE ESTUDO FEVEREIRO/2020 

 ACOLHIMENTO E INSERÇÃO 
EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUCAÇÃO PARA A 

SUSTENTABILIDADE. 
EIXOS INTEGRADORES – CUIDAR E EDUCAR / BRINCAR E INTERAGIR - CAMPO DE EXPERIÊNCIA – EU O OUTRO E NÓS; ESPAÇOS, TEMPOS; ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 

Adaptar-se à rotina da creche; conhecer as educadoras e amigos de sala; funcionários e espaços da creche; reconhecer seu nome e os dos colegas; sentir-se bem e acolhida no 

ambiente. Estabelecer relação de confiança recíproca entre professores, crianças e famílias. 

 

10 A 14 17 A 20 21 A 28 

METODOLOGIA  

Organizar o espaço de maneira acolhedora, usar 

colchonetes, brinquedos de encaixe, preparar cantos com 

brinquedos diversos; 

Rodízio de atividades;  

Dinâmica de apresentação; 

Músicas e contos curtos e com recursos. 

Lembrancinha da semana 

Jogos e brincadeiras dirigidas que explorem o ambiente e 

colegas etc. 

 

METODOLOGIA  

Nomear e identificar as partes do corpo 

Reconhecer a família e os grupos sociais em que 

estamos inseridos; 

Roda da conversa;  

Conhecer, utilizar e negociar regras básicas de 

convívio social nas interações, nas brincadeiras e no 

uso de espaços diversos da creche. 

Lembrancinha da semana (pode ser relacionado a 

história contada). 

Atividades coletivas com tinta guache. 

Poesias, parlendas. 

METODOLOGIA  

Desenvolver jogos sociais individuais e 

coletivos;  

Conduzir as crianças em um passeio pela 

escola para conhecer o ambiente; 

Desenho livre e pintura livre para expressar 

sentimentos, ideias; 

Lembrancinha da semana 

Ou pintura de rosto 

FESTA A FANTASIA 

 

 

AVALIAÇÃO: 

Aavaliação acontecerá de forma contínua, através das 

observações e registros diários para o acompanhamento do 

desenvolvimento de cada aluno, bem como da prática 

docente das educadoras. 

1.Como as crianças vivenciam o momento de despedida 

dos responsáveis? 2. Quais espaços organizados como 

possíveis centros de interesses para as crianças cumpriram 

seu papel? 

De que maneira as crianças interagem com os 

espaços, objetos, demais adultos e crianças? 3. 

Como as crianças estavam no momento da saída da 

creche? 

Observação: durante esse período de adaptação, o 

mais importante é criar laços afetivos e 

proporcionar segurança e carinho à criança. 

RECURSOS 

brinquedos, papel sulfite, blococriativo, giz 

de cera, tinta de rosto, pincel, livro de 

história, cola, figuras impressas recortadas 

para colagem. 

BAILE DE CARNAVAL 
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PROJETOS: 
PROJETO 

 
PROFESSORA: 

 

 

Período: de 2 a 6 DE 

MARÇO 

 

 

VISTO DA COORDERNAÇÃO:  

          TEMA: MEU CORPO É ASSIM... 

JUSTIFICATIVA 

 

Neste processo de construção, em busca de sua autonomia a criança percorre diversos caminhos. Cabe ao professor, identificando os 

conhecimentos prévios que o aluno tem sobre si mesmo e os que o rodeiam e criando metologias de apoio para facilitar este processo. 

 

 

 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM 

Desenvolver imagem positiva de si mesmo 

Conhecer e reconhecer o própriocorpo 

Valorizar suas características 

Desenvolver o cuidado consigo e com o outro 

Reconhecerseuslimites. 

Reconhecer as letras que compõem o próprio nome (chamadinha) 

Identificar e registrar as letras que compõem o próprio nome em diferentes situações.  

Escrita espontânea 

Percebergestos, movimentos e ritmoscorporais para desenvolveraindependência. 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIA  

 

espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimentos. 

traços, sons, cores e formas, espaços, tempos, quantidades. 

Escuta, fala, pensamento e imaginação 
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PROCEDIMENTOS 

METODOLOGICOS 

 

Observar figuras humanas, de animais e de objetos livremente.  

Criar livremente figuras humanas, de animais e de objetos por meio de desenhos, pinturas, colagens e modelagens.  

Criar livremente figuras humanas, de animais, de objetos e de cenas por meio de desenhos, pinturas, colagens e modelagens, 

contextualizando-as intencionalmente. 

Construção de uma linha do tempo que aborde do nascimento até onde ele se desenvolveu, pode ser com fotos, gravuras, desenhos. 

Responder com as crianças um questionário com as seguintes perguntas: 

Quem sou eu? O que eu gosto? O que eu não gosto? Como eu me cuido? O que me diverte? O que mais gosto de comer? 

Apresentar de forma criativa: com figuras, desenhos ou escrita (professora como escriba). 

Observar a escrita do próprio nome.  

Sugestão de historias:  com recurso: o menino de todas as cores 

Pesquisa: pedir para os pais escrever em porque escolheram o nome da criança e qual o significado se possível. 

Atividade de montar a bonequinha ou o esboço do boneco. 

Música para reconhecer as partes do corpo 

BRINCADEIRAS: 

• O macaco mandou; 

• Estátua; 

Outras. 

Semelhanças e diferenças de tamanhos. 

Classificação, seriação, contagem dos dedinho e partes do corpo. – Números de 1 até 5 (cada dia um número). 

Trabalhar com o espelho. 

 

RECURSOS 

 

XEROX, GIZ DE CERA, PAPEL A4, GRAVURAS E OU FOTOS DAS CRIANÇAS E DAS PARTES DO CORPO, BLOCO 

CRIATIVO, FICHA DOS NOMES, 

MÚSICA, LIVRO DE HISTÓRIA, MASSA DE MODELAR E ETC. 

 

 
           AVALIAÇÃO Ao final do projetoelescompreenderam... 

 

 

 

 

CULMINÃNCIA CONSTRUÇÃO DE MURAIS COM TEMA: MEU CORPO É ASSIM...MII 

Construção da linha do tempo PARA EXPOR 
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PROJETO 

 
PROFESSORA: 

 

 

Período: 9 A 13 

 

 

VISTO DA COORDERNAÇÃO:  

          TEMA: SOMOS TODOS DIFERENTES, SOMOS TODOS SOLIDÁRIOS. 

SEMANA DE CONCIENTIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. 

JUSTIFICATIVA 

 

Sabervalorizardiferentesraças e gêneros e pessoas com deficiência é trabalho para todo dia. É importante que a criançaperceba que na 

creche todossãobem-vindos e que somostodosdiferentes e devemos ser respeitadosemnossasdiferenças. 

 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIA  

 

eu, o outro e nós; corpo, gestos e movimentos. 

traços, sons, cores e formas, espaços, tempos, quantidades. Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM 

Perceber que existem diferentes formas de se comunicar com as demais pessoas do convívio social.   

Despertar o interesse da criança pelo dia a dia na escola, facilitando o seu desenvolvimento em todos os aspectos: físico, emocional e 

intelectual; 

Interagir com crianças de diferentes faixas etárias e com adultos, percebendo que suas ações têm efeitos nas outras pessoas e constituindo 

relações de amizade. 

Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças de diferentes faixas etárias e com adultos. 

Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 
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PROCEDIMENTOS 

METODOLOGICOS 

 

Contação de historias: o menino de todas as cores 

Atividades: pedir que as criançasdesenhe o colegaoufaçacolagemrepresentandooscoleguinhas da sala; 

Abordarostemasdiários: 

BONDADE,CUIDADO,AJUDAR, PACIÊNCIA, COMPARTILHAR 

Tudobem ser diferente: 

Proporsituações de brincadeiras das própriascrianças para desenvolvervalores – mudar posturas, isso sim é umaaçãointencional.  

Outro exemplo: A brincadeira: ovonacolher – serve para controlar classes indisciplinadas, praticar a paciência e perseverança. 

CAMINHADA SOLIDÁRIA 

IDADE: De 1 ano e meio a 3 anos. 

TEMPO: De 5 a 10 minutos. 

ESPAÇO: Áreas livres ou outros espaços. 

OBJETIVOS: Desenvolver a ideia de grupo e a tolerância. 

Estapropostapode ser aplicadasempre que as criançastiverem de andar juntas, como da sala para o pátio. Quemquisercorrertem de se 

controlar. Quem for mais lento precisa se apressar. Se houveralguém com dificuldade de locomoção, o grupotodoterá de esperá-lo. 

Sugestão: cantar a músicaseu lobo está 

CUIDADO COM A BONECA 

IDADE: De 1 a 3 anos. 

TEMPO: 30 minutos. 

ESPAÇO:Sala de atividades. 

MATERIAL: Bonecas, roupinhas de boneca, retalhos de tecido 

OBJETIVOS: Brincar de faz-de-contadurante o jogosimbólico; tocar o colega; e ter um bomrelacionamento com o grupo.Estabrincadeira 

é para meninos e meninas, pois tem o objetivo de desenvolver o relacionamentointerpessoal, promovendoatitudes de cuidado e carinho 

com o outro –necessidades que sãocomuns a todos, independentemente do sexo. Issovai se dar no faz-de-conta, momento que a 

criançaaprendesobre as interaçõessociais. Por isso, é importanteterseuespaçogarantido e valorizadonarotina. Proponha que cada um 

pegueumaboneca e cuidedelacomo se fosse suafilha. Ospequenosdevemdarbanho, trocar fralda e fazercarinho 

Dinâmica o abraço: 

Na escola, deve-se trabalharaempatianascrianças, ouseja, o despertar da preocupaçãopelosdemais. 

Historia dos trêsratinhoscegos: https://www.youtube.com/watch?v=X5lql3IwYOY 

Brincadeirasinterativas: 

 
Expressão corporal - mímica, imitação: simuleatitudes de solidariedade, taiscomoajudar, abraçar e etc. e peça para 

seusalunosadivinharem. Deixe que eles se expressem a vontade] e participemfazendosuasprópriasmimicas.  
 

RECURSOS 

 
Tnt, bolas coloridas, fiz de cera, papelsulfit, histórias, bonecas, e panelinhas, bacia com água, ovonacolher. 

Outros: 

https://www.youtube.com/watch?v=X5lql3IwYOY
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           AVALIAÇÃO Ao final do projetoelescompreenderam... 

 

 

 

CULMINÃNCIA CONSTRUÇÃO DE MURAIS COM TEMA: somostodosdiferentes MII 

Construção da linha do tempo PARA EXPOR 
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PROJETO 

 
PROFESSORA: 

 

Período:  

16 A 20/03/2020 

 

 

VISTO DA COORDERNAÇÃO:  

          TEMA: “ ÁGUA, BRINCANDO E APRENDENDO” 

JUSTIFICATIVA 

 
O projeto “ÁGUA, BRINCANDO E APRENDENDO” serádesenvolvido, visando à conscientização dos alunos, quantoaouso da água, 

pois a consciência e o cuidado com o meioambientecomeçanainfância. 

 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM 
Identificar os diferentes usos da água no nosso cotidiano;  

Conscientizar quanto ao uso sustentável e inteligente da água 

Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico. 

Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de deslocamentos de si e dos objetos. 

Desenhar e colorir, utilizando materiais variados, tais como tinta, lápis de cor, giz de cera, entre outros. 

Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, 

desenhos e outras formas de expressão 

CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIA  

 

espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimentos. 

traços, sons, cores e formas, espaços, tempos, quantidades. 

Escuta, fala, pensamento e imaginação 
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PROCEDIMENTOS 

METODOLOGICOS 

 

 

Ouvir e cantarmúsicassobre a água, assistirfilmes e fazerjogos e brincadeirasdirigidas para familiarizá-los com o tema de forma lúdica. 

Fazer o reconto da história. 

Desenhos (expressãoartística e criativa); cantar, dançar e imitar. 

apresentarosestados da água de forma lúdica e criativa (líquido, sólido e gasoso);  

Observar o climadiariamente (coleta de dados e informações) e desenvolveratividadessobre a chuva, como a criação e confecção de um 

livro com o ciclo da chuva; Fazer recortes e colagem; 

Indagarcomo, para quê e quantasvezesusamos a água no nossocotidiano e pensaremformas para diminuir o consumo;  

Ressaltar a importância da água para nossasobrevivência e osbenefícios para a saúdequandobebemosbastanteágua. 

Noções de massa (pesado/leve), volume (cheio/vazio) 

Noções de higiene por meio da água e comoeconomizar. 

É muitoimportanteter a possibilidade de reapresentaressavivência das criançaspequenas, fazendoalgumasalterações. Como parte da 

propostaincluirmanusear, transbordar /esvaziar, banharosbrinquedos e se banhar, mover/remover, oportunize, por exemplo, 

acrescentarelementosnaturais (areia, terra, pedrinhas, folhas, gravetos) para misturar com a água. Isso visa ampliaraindamaisvivências e 

descobertassensoriaisnainteração com o mundofísico. 

Trabalharcor e formas da água; Animais que vivemnaágua ; Cor azul: Baleiaazul; experiência do polvo. 

RECURSOS 

 

CD E TV, LIVROS DE HISTÓRIAS, GIZ DE CERA, COLA, REVISTAS OU GRAVURAS SOBRE O TEMA, Materiais: 

Águanosestadoslíquido e sólido (gelo), corantes de diversas cores, brinquedospreferidos dos bebês, que possam ser banhados, 

recipientes de diversostamanhos (baciasoupotes) para colocar a água. 

 

           AVALIAÇÃO Ao final do projetoelescompreenderam e perceberam a necessidade de uso da águaemseucotidiano? Aprenderam que precisamusar com 

consciência? Perceberam a importância da águanasaúde?Elesparticipam? Demonstraram interesse? Fizeramalgumaobservação? 

CULMINÃNCIA CONSTRUÇÃO DE MURAIS COM TEMA ÁGUA: MATERNAIS I ;   APRESENTAÇÃO DAS TURMAS: TETRO, EXPERIÊNCIA, 

FANTOCHE, DANÇA ETC., ESCOLHA UMA OPÇÃO. DIA 19 E 20 faremos as apresentações( PODEM OCORRER 

ALTERAÇÕES). 

 

https://escolaeducacao.com.br/plano-de-aula-sobre-a-agua-ensino-fundamental/
https://escolaeducacao.com.br/atividades-dia-da-agua/atividades-de-agua-dia-mundial-da-agua/
https://escolaeducacao.com.br/ciclo-da-agua/
https://escolaeducacao.com.br/dicas-para-economizar-agua/
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PROJETO 

 
PROFESSORA: 

 

Período:  

23 A 27/03/2020 

 

 

VISTO DA COORDERNAÇÃO:  

          TEMA: “ O CIRCO CHEGOU” 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimentos. 

traços, sons, cores e formas, espaços, tempos, quantidades. Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O circoestácadavezmaisesquecidoatualmente, onde a tecnologiatemocupado o espaço das brincadeiras e risadas que 

outroraencontrávamosnoscircos com ospalhaços. Comemorarourelembraressa data, ofereceoportunidade de trabalhar o corpo, gesto e 

movimento e o imaginárioinfantil, comotambém outros campos de experiências. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM 

Desenvolverumainstrumentalizaçãoartísticavisando o desenvolvimento da criatividade à partir do universo do palhaço, como forma de 

sensibilização do corpo, buscando a conscientização e resgate de valoreshumanostaiscomo: alegria, cooperação, amizade e outros. 

Apropriar-se de gestos e movimentos de suacultura no cuidado de si, nosjogos e brincadeiras 

Reconhecer e utilizar a linguagemnão verbal, por meio da imitação e mímica, de forma ainventar e reinventarosmovimentos dos 

elementos do mundo que a cerca. 

Desenhar e colorirutilizandomateriaisvariados, taiscomotinta, lápis de cor, giz de cera, entre outros. 

Desenvolvernoções de som e silêncioutilizando a pesquisasonora com instrumentosmusicaisconvencionais e objetossonoros.  

Cantarintercalandosom e silêncio, utilizandoinstrumentos e objetossonoros para acompanhamento. 

Experimentar e vivenciarmovimentoscorporais por meio de váriostipos de sons e músicas de diversosestilos e culturas. 

 

 

PROCEDIMENTOS 

METODOLOGICOS 

 

 

1º momento: RODA DA CONVERSA.  

Hoje tem espetáculo? Tem sim senhor! Hoje tem marmelada? Tem sim senhor! E tem também palhaços, malabaristas, equilibristas, 

domadores, ilusionistas, trapezistas, globistas . A partir deste ponto começar a conversar sobre o circo, pedir para as crianças que já foram 

ao circo contar: O que mais gostaram? Sabem porque não existem mais animais no circo? 

 Quaisosanimais que havia no circo? 

 Quaisosartistas que trabalham no circo? 

 Como é o palhaço? Como se veste? O que elefaz no circo? 

Depois de uma boa conversa faremos o registro das informações. 

 Iniciar a montagem do palhaço com materiaisconcretos (cola colorida, tinta, lápis de cor, giz de cera,, , tampinhas, papelcrepom, 

etc); 

 Brincadeira de adivinha: O que é o que é? Mimica, Caixa surpresa com objetosrelacionadosaocirco. 

*Depois, propor a releitura da obra de Romero Brito “PALHAÇO”. Aproveitaressemomento para trabalhar com as cores e as 
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 formasgeométricas. montar um palhacinho, fazerdobradura de animais do circo. 

OBA! HORA DA HISTÓRIA!https://www.youtube.com/watch?v=KjohRwmUJEUO NARIZ DO PALHAÇO 

pintar as crianças e realizar mini apresentaçõesutilizandomúsica, colchões e bambolês. Na quadra brincar de espetáculo: 

com o desenho de umalinha no chãobrincar de equilibrar, fazendo de conta que estãolá no alto. 

usando bambolê, todosos amigos deverãopassar por dentro dele. 

jogo de equilíbrio 

construirboca do palha o 

construirinstrumentosonoro com sucata (aprender o som e silencio) usando bolas da piscina de bolinhas, imitarosmalabaristas. 

 Bolinhas de sabão, receita:250ml de Água,– 100ml Detergente,– 2 colheres (chá) de Açúcar*,* O ideal seria utilizar glucose de milho 

 

 

 

RECURSOS 

 

Sucata: lata, garrafa para fazerchocalho, bambolê, giz, cola, papelcolorido, papelcartão, tintaguache, cola, tesoura, cola quente, 

tntcolorido,  detergente, água, lã, arame e glucose de milho para fazerbolinhas de sabãoetc. 

           AVALIAÇÃO Observação e registro do interesse e participação das criançasdurantetodoprocesso. 

CULMINÃNCIA Apresentaçãorealizada para a comunidade escolar e exposição dos trabalhosrealizadospelosalunos, com brincadeiras, músicas do circo, 

imitação de palhaços.ç 

https://www.youtube.com/watch?v=KjohRwmUJEU
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PROJETO 

 

PROFESSORA: 

 

Período:  

de 30/3 A 3/4/2020 

 

Coordenação 

 

          TEMA: SEMANA DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimentos. 

traços, sons, cores e formas, espaços, tempos, quantidades.Escuta, fala, pensamento e imaginação 
EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUCAÇÃO PARA A 

SUSTENTABILIDADE. 

 

JUSTIFICATIVA 

 
 

O Dia da Saúde e Nutriçãoé celebrado anualmente no Brasil em31 de março.Esta data faz parte do calendário oficial doMinistério da Saúde e tem o 

objetivo principal de conscientizar a população sobre a importância da saúde e da boa alimentação. 

 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM 

 

Reconhecer que bonshábitosalimentares, de higiene para a promoção da saúde e bem-estarfísico e mental.  

 Experimentarnovosalimentos, líquidos, pastosos e sólidos, com ênfasenossabores, cheiros e cores.  

 Estabelecer o controleprogressivo de suasnecessidadesfisiológicas e realizar, de modo independente, atividades de alimentação e higienização.  

 Diferenciaralimentosdoces e salgados, amargos e azedos, alimentando-se de modo independente. 

Interagir com produçõesartísticasindividuais e coletivas, desenvolvendo a dimensãoestética da arte. 

Classificarobjetos, considerandodeterminadoatributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). 

 Reconhecerdiversostipos e origens de alimentos, compreendendoaimportância de umaalimentaçãosaudável. 
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PROCEDIMENTOS 

METODOLOGICOS 

 

 

Roda de conversa: conversar com as criançassobreostipos de alimentos que elesmaisgostamounãogostam, levaralgumasfrutasprasala para 

que elescomentemsobretamanhos, formas, cores, identifiquemapenas com o tato. Discutampra que serve e 

quaisdoençaspodemosevitarquandoingerimos. Em outro momentoleve legumes, verduras e exploremcheiro, textura, cor, receitas. 

Criarumareceita com produtosnaturais e frescos. (sanduiche natural seguindo a receita do cartaz de figuras, as 

criançasmontarãoseusanduiche) 

Levar para sala de atividadesfiguras de cartazes com alimentossaudáveis e nãosaudáveis. Fazer um cartaz com colagens 

(  rasgadura, colagem e modelagem com massinha para coordenaçãomotorafina) 

Historia: a menina que nãogostava de frutas, sanduiche da Maricota. 

Contagem: 

apresentação e degustação de alimentos, com osolhosvendadosidentificardoce e azedo, salgado e amargo. 

Identificar o cheiro.  

dia da fruta: cadacriançatrazumafruta de casa para fazer um piqueniquena quadra no horário da colação.  

Uva, manga, banana, mexerica, maçã, ovo de codorna etc. 

Fazer sucoverde e coloridoemsala  para que as criançasconheçam outros sabores e observem a transformação dos alimentos; 

fazercontagem, montarumafeira para vender frutas com dinheiro de papel. 

Atividade: 

Um para cada – ofereçaumapilha de objetos para a criança (podem ser bolinhas, peças de jogo, lápisougiz de cera, por exemplo) e peça 

para que osdistribua entre vocêsdoisigualmente, colocandonafrente de um e do outro. Quandoela se habituar, coloque  umapessoa a maisou 

um boneco e peça para que a criançadividaemtrês. Essa brincadeiraaprimora o conceito de número e de quantidade, além de 

introduziraideia de compartilhar, a noção de igualdade e solidariedade. 

 

 
 

RECURSOS 

 Liquidificador, frutas e verdura. Beterraba com laranja, capimcidreira com limão, cenoura com laranja, encarte de supermercado, papelcartão, 

folhas de papelxerocopiado com a árvoreseca e da maçã, espojasvelhas, giz de cera e tinta de dedo, sementesoufeijõespretos, cola  etc. 
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AVALIAÇÃO 

Aobservação e a participação das crianças para registrosãofundamentaisnesseprocesso: as criançasinteragiram, comeram e 

experimentaramnovosalimentos? As famíliasparticiparam? Qual a maiordificuldadenarealização das atividades? Tiveramfacilidadeemidentificarsabores? 

Fizeramobservações? 

CULMINÃNCIA CONSTRUÇÃO DE MURAIS Com temaalimentação: MATERNAIS I ; 

Receitadivertidadia 03/04 
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PROJETO 

 

Professora: Período:  

de 30/3 a 9/4/2020 

Coordenação: 

TEMA:  Meio ambiente começa no meio da gente. 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimentos; traços, 

sons, cores e formas, espaços, tempos, quantidades; escuta, fala, pensamento e imaginação. 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Após observar a preocupação mundial com o meio ambiente, verificamos a necessidade de incentivar os nossos 

alunos a participarem desta atitude de cidadania, em conjunto com professores e com colegas de diferentes 

segmentos, objetivando a prática e a conscientização do ato de preservar. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM/GERAL 

 

Apresentar a natureza com suas belezas, curiosidades e fragilidades. Mostrar lados negativos e positivos da ação do 

homem e valorizar a preservação. 

Ressaltar, por meio das atividades, a importância da prática e do exercício diário e constante de atitudes 

ecologicamente positivas. 

Trabalhar com contagem, identificação e diferenciação de espécies; 

Fazer uma maquete; 

BRINCADEIRA NA QUADRA: Morto-vivo – Ideal para despertar a capacidade de concentração e a capacidade 

motora. A brincadeira é bastante simples e não usa nenhum material. O professor vai orientar os pequenos a ficarem 

um ao lado do outro. Quando ele disser “morto” as crianças vão se agachar. Já quando ele disser “vivo”, todos 

podem se levantar. Quem errar estará fora, até que a brincadeira comece novamente. O interessante é ir alternando as 

palavras e a velocidade, para que a diversão seja ainda maior. 

O mestre mandou: o educador vai escolher uma criança para ser o mestre, que vai ditar aos colegas alguma ordem 

simples, como “o mestre mandou pular de um pé só”. As outras crianças deverão cumprir a ordem. Permanece na 

brincadeira quem conseguir executar todas as tarefas. 

- Passeio pela escola (amigos da natureza); 

- Exploração de ambientes; 

- Contato com a natureza e seus elementos; 

- Confecção de brinquedos com sucatas; 

- Confecção de um comedouro para os pássaros da 

escola. 
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PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

 

 

Apresentação do tema aos alunos. Conversa dirigida na roda a respeito do tema: interpretações, opiniões sobre o 

meio ambiente; a situação atual deste meio; *Apresentação de vídeo educativo infantil, que trate da questão do lixo, 

da preservação do meio ambiente, trazendo a importância da reciclagem;  

Explicação sobre a importância de Reciclar, Reaproveitar, Reutilizar, respeitando a vida e a ecologia. O que é coleta 

seletiva? 

Pedir que as crianças tragam sucatas para a escola antecipadamente. 

 

Filme: Lorax – depois de assistir, listar o que aprendemos! Conversar na roda sobre lados negativos e positivos da 

ação do homem e explicar como valorizar a preservação. Depois montaremos um painel representando a conversa. 

 

 
 

Do que as plantas precisam? Vamos fazer um vasinho com papel colorido e em cada folha um segredo escondido. O 

que a planta precisa? Desenhar: água, ar, sol e terra! 

O QUE VOCÊ TEM FEITO PARA AJUDAR O MEIO AMBIENTE? 

Cada criança cola uma imagem e explica porque a escolheu! 

E se o homem não cuidar do planeta? O que pode acontecer daqui a alguns anos? 

O PLANETA ESTÁ EM NOSSAS MÃOS! 

 

 

NÓS PODEMOS AJUDAR A CUIDAR DO PLANETA!  

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-LPIo_VRjXRU/VWR2stvIGbI/AAAAAAAAUIU/j5pl0ryp_gU/s1600/Imagem+745.jpg
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Preparação para a exposição dos trabalhos: 

Cada turma deve confeccionar brinquedos feito com material reciclado, exemplo: 

 

         Corrida de cavalo                         Boliche para exposição                    Casinha de boneca 

  

  
  

 

 

 

 

RECURSOS 

 

Sucatas variadas: embalagens de amaciante, latas, caixas de ovos, caixas de leite... tinta, cola, cola quente, estilete, 

tampas de garrafas, cartolina papel-cartão, E.V.A., T.N.T etc. 

AVALIAÇÃO 
Como foi a participação das crianças? A família participou? O que as crianças comentaram sobre separação de lixo? 

Cuidado com os animais e com a natureza? 

CULMINÃNCIA  

http://3.bp.blogspot.com/-m6pmpfHUi8s/VWTxd_r_6RI/AAAAAAAAUOM/fQVnIOEJZOw/s1600/whole+world+in+his+hands+craft+2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-T7WPLHxZTrQ/VWR2t_NamqI/AAAAAAAAUI0/NCWm5WkF_CI/s1600/a5feafce2cb7618c54d0f07337efc9ed.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-P8GmtNdqTGg/VWT0dvfXFOI/AAAAAAAAUOw/9UdzoUzmcrE/s1600/casas+con+envases1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-1DjDUimKQJM/VWT0MTUkmaI/AAAAAAAAUOo/XWcGntZg6Fk/s1600/corrida2.jpg

