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“O que se faz agora com as 
crianças  

é o que elas farão depois  
com a sociedade.” 

Karl Mannheim 

“Todas as grandes personagens 
começaram por serem crianças, 

mas poucas se recordam disso.” 
Antoine de Saint Exupéry 
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I. APRESENTAÇÃO 

A Proposta Pedagógica do Jardim de Infância Menino Jesus tem como referência sua             

Proposta Pedagógica (apresentada para o Credenciamento no MEC), e as orientações da            

Secretária de Educação do Distrito Federal, por meio do documento “Orientação           

Pedagógica: Projeto Politico Pedagógico e coordenação Pedagógica nas escolas”. A          

instituição foi credenciada no CEDF em 2015, sendo disponibilizados os documentos           

oficiais de credenciamento no ano de 2016 e novamente está em processo de             

recredenciamento. Neste ano de 2020 realizou-se a elaboração do Projeto Pedagógico da            

escola, a partir de momentos de reflexões realizadas, inicialmente, com os Professores,            

Monitores e demais representantes dos diversos serviços da escola, durante a semana            

pedagógica e em coordenações pedagógicas com os professores. Com os pais, foi            

realizada na primeira reunião de pais com histórico da escola, bem como com breves              

avaliações feitas por eles no decorrer do ano anterior. 

Inicialmente, foi proposto pela direção da escola, juntamente com seus          

funcionários, algumas mudanças nos projetos e atividades a realizarem-se em 2020. Num            

segundo momento, em reunião coletiva, com todos os segmentos de trabalho da            

instituição, foram delimitadas metas e atividades para este ano. Realizou-se um estudo            

sobre o histórico da escola e sua origem, e o papel de cada colaborador dentro deste                

processo histórico da instituição.  

Os pais, dos alunos veteranos, participaram de um momento de conhecimento e            

reconhecimento da história da escola; foram questionados sobre a instituição e sua            

importância, e sobre as mudanças necessárias para que haja uma aprendizagem mais            

significativa para os educandos, bem como a relevância da participação da família no             

cotidiano escolar. Houve ainda um convite para participação mais efetiva dos pais no             

processo de ensino aprendizagem com uma proposta de atividades para as famílias no             

ambiente escolar.  
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Assim foi realizada a construção da Proposta Pedagógica 2020, do Jardim de            

Infância Menino Jesus, com a participação de todos os membros da instituição: Família e              

Escola “uma parceria que dá certo”. 

II. HISTÓRICIDADE DA ESCOLA 

O Jardim de Infância Menino Jesus pertence à Congregação Irmãs Oblatas do            

Menino Jesus. Esta surgiu em Roma, Itália, a 02 de julho de 1672, por obra de Madre Ana                  

Moroni e Padre Cósimo Berlinsani, que já na Roma do século XVII, preocupavam-se com              

a formação e a promoção humana e cristã dos jovens e crianças, como também da               

assistência aos pobres. 

No Brasil, a Congregação iniciou a sua obra em Brazlândia-DF, no ano de 1972              

com atividades sociais e Educativas diversificadas. O Jardim de Infância Menino Jesus,            

Área Especial 02 Norte, Lotes M/N, Brazlândia DF, foi fundado pelas irmãs Emília Flora              

Russi (Ir. Cecília) e Santina Gentili (Madre Gemma) no dia 10 de março de 1975,               

conforme a Ata de criação, com a finalidade de dar assistência, educação e, sobretudo              

firmar as bases de autêntica formação humana e cristã, com carinho, dedicação, amor e              

firmeza. A Instituição Educacional é mantida pela Congregação Irmãs Oblatas Menino           

Jesus, Instituição filantrópica, particular, educacional, registrada no Cartório Marcelo         

Ribas 1º ofício de Registro de Pessoas Jurídicas, sob o número 549 em 02 de outubro de                 

1974. 

A Entidade Mantenedora é conveniada com a Secretaria de Estado de Educação            

do Distrito Federal. O primeiro Convênio foi celebrado em 1977 e renovado            

periodicamente até o ano de 2008. No ano de 2009 o tipo de convênio foi modificado, a                 

Instituição continuou conveniada à Secretaria de Educação, mas de forma diferente da            

anterior. O convênio passou a ser Tripartite: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO          

SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA (SEDEST) X SECRETARIA DE EDUCAÇÃO          

(SEDF) X CONGREGAÇÃO IRMÃS OBLATAS DO MENINO JESUS. As crianças          

encaminhadas pelo órgão competente, nesse período o Centro de Referência de           
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Assistência Social (CRAS), eram atendidas em período integral, sendo ofertado no           

período matutino o serviço educacional, mantido pela SEDF; e no período vespertino o             

serviço de convivência, mantido pela SEDEST, conforme indicado no termo de convênio            

nº 35/2009. No ano de 2010 o convênio deixou de ser Tripartite, porém houve              

continuidade de convênio com a e SEDF a SEDEST, mantendo respectivamente, uma a             

parte educacional e a outra a parte assistencial, enquanto serviço de convivência. No ano              

de 2012, conforme mudança do GDF, a SEDEST passou a oferecer o pão, e alguns               

derivados do leite, melhorando assim a qualidade alimentar das crianças. A partir do ano              

2012 a SEEDF assumiu todo o convênio mantendo a Educação em horário integral,             

inicialmente com 8 turmas. A partir de 2014 atendendo 10 turmas, acrescentando mais             

duas salas em 2017, e passando a atender atualmente 12 turmas. 

Ao longo desses anos a Instituição obteve os seguintes atos legais junto à SEEDF,              

conforme consta em sua Proposta Pedagógica: 

- Ordem de serviço nº 46/1975: Concede autorização de funcionamento por 120            

dias. 

- Portaria nº12 de 07 de março de 1977: Concede autorização de funcionamento             

(nº 03769/76) por quatro anos; autoriza a oferta de Jardim de Infância.  

- Ordem de Serviço nº 19/1977: Aprova o Regimento escolar.  

- Portaria nº 54 – SEC/DF, de 07 de novembro de 1981: Reconhece a Instituição               

Educacional.  

- Registro de Entidade nº 429 em 07/04/94 – SEDF-DIE.  

- Registro de Entidade nº 542 em 04/06/2004 – SEDF – SPIE.  

- Portaria nº 11 de 12 de janeiro de 1995: Com base no parecer 378/94, aprova a                 

transferência do Jardim de Infância Menino Jesus, anteriormente mantido pelo Centro de            

Assistência São José, para a Congregação das Irmãs Oblatas do Santíssimo Menino            

Jesus no Brasil, na AE nº 2, norte, Brazlândia.  
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- Ordem de Serviço nº 9/1997: Aprova o Regimento Escolar.  

- Credenciamento por força da Resolução nº 2/98 – CEDF, para a oferta de              

educação infantil – pré-escola: Jardim de Infância – I Período – 4 anos/ Jardim de Infância                

– II Período – 5 anos/ Jardim de Infância – III Período – 6 anos. 

- Portaria s/n, de 4 de dezembro de 2001: Aprova Proposta Pedagógica. 

- Ordem de Serviço nº 155/2001: Aprova o Regimento Escolar. 

- Portaria nº 12 de 9 de janeiro de 2002: Com base no Parecer 262/01 – CEDF                 

aprova a Proposta Pedagógica para e educação infantil. 

- Portaria nº 310 de 17 de fevereiro de 2002 – : Recredenciada com base no                

Parecer 126/02. 

Ordem de Serviço nº 27/2006: Homologa a mudança de denominação da entidade            

mantenedora de Congregação das Irmãs Oblatas do Santíssimo Menino Jesus no Brasil            

para Congregação das Irmãs Oblatas do Menino Jesus. 

- Ordem de Serviço nº 72/2006: Aprova Regimento Escolar com 78 artigos e 26              

páginas. 

- Portaria nº 232, de 19 de julho de 2006: Adota Proposta Pedagógica e o currículo                

de educação básica aprovados para as escolas públicas do Distrito Federal, com relação             

à educação infantil, enquanto mantiver convênio com a SEDF. 

- Portaria nº 5, de 07de janeiro de 2009: Recredenciada, pelo prazo de cinco anos,               

a partir de 26 de agosto de 2008. 

- Portaria nº 231, de 19 de Julho de 2016: Aprova o Regimento Escolar. 

- Portaria 79 de 11 de Junho de 2015: Credenciada até 31 de Dezembro de 2019,                

aprovada a Proposta Pedagógica da instituição. 
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Atualmente a instituição está em processo de recredenciamento sob o número           

00080-00129864/2019-32. 

É preciso lembrar, que na história deste Jardim, atualmente com 44 anos, muitas             

pessoas importantes para o seu desenvolvimento, por aqui passaram, algumas delas           

sempre lembradas pelos ex-alunos dos primeiros anos da escola, outras que           

aposentadas, ou não, realizaram seu trabalho aqui com muito empenho. A Madre Gemma             

sempre lembrada pela sua grande caridade e pelo seu amor aos pobres, fez parte do               

segundo grupo de Irmãs para o início das obras no Brasil. Há ainda as duas professoras:                

Ir. Imelda e Ir. Anunziatta Baccifava, do grupo das primeiras Irmãs e primeiras professoras              

do Jardim. É impossível esquecer a professora da qual muitos ex-alunos frequentemente            

falam: Professora Terezinha, que durante muitos anos trabalhou para a educação dos            

cidadãos da cidade de Brazlândia, no Jardim de Infância Menino Jesus. 

Destarte, é importante rememorar que muitos pais, se posicionam nas reuniões           

como ex-alunos, o que dá à escola uma credibilidade diante daqueles que tiveram sua              

formação inicial realizada no mesmo ambiente em que o seu filho, hoje, inicia seu              

processo escolar. 

 

 

 

 

 

 

Dados da Instituição: 

A. Mantenedora: Congregação Irmãs Oblatas do Menino Jesus 

B. Nome da Escola: Jardim de Infância Menino Jesus 

C. Endereço: Área Especial 02 Norte lotes M/N  
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D. CEP: 70.705.620– Brazlândia DF 

E. Localização: Urbana 

F. Telefones: 3391-1113/3479-2718 

G. E-mail: cio.meninojesus@gmail.com 

H. Credenciamento: Portaria 79 de 11 de Junho de 2015  

I. Turno: Integral (07h30min às 17h30min) 

J. Nível ofertado: Educação Básica 

K. Etapa ofertada: Educação Infantil 

Dados da equipe diretiva da Gestão Escolar e Apoio: 

A. Presidente: Irmã Sueli de Fátima Tavares 

B. Diretora: Irmã Poliana Bispo Trigueiro 

C. Coordenadora Pedagógica: Maria Lígia de Jesus Batista 

D. Secretária Escolar: Débora da Silva Teixeira 

E. Psicóloga: Raihane Gomes Santos 

Para atender à demanda, a instituição conta com 57 colaboradores ocupando           

diversas funções, conforme apresenta a tabela abaixo:  

 

Nº Função Quant. Colaboradores 

1.  Professor (a) 30 h 12 

2.  Monitor (a) 27 

3.  Nutricionista 30hrs 1 

4.  Porteiro (a) 1 

5.  Cozinheiro (a) 2 

6.  Serv Ger Cons/Limp 4 

7.  Professor de Educação Física (30 hs) 1 

8.  Motorista 1 

9.  Coordenador Administrativo 1 
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10.  Auxiliar de Cozinha 2 

11.  Auxiliar de Serviços de Gerais/ Lavanderia 1 

12.  Auxiliar de Serviços de Gerais/ Zeladoria 1 

13.  Jovem Aprendiz 3 

 Total 57 

 Total geral de colaboradores  61 

 

III. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

O Jardim de Infância Menino Jesus foi uma das primeiras escolas de            

Brazlândia-DF a oferecer a modalidade de Educação Infantil (Pré-escola), atendendo          

atualmente crianças na faixa etária de 02 a 05 anos. Brazlândia está com mais de 80                

anos, mas ainda conserva algumas características de uma região interiorana, apesar de            

todas as transformações sociais e tecnológicas ocorridas nos últimos anos, como           

ampliação do comércio e maior investimento na parte cultural e turística. Alguns pontos             

turísticos da cidade são: Museu, Ginásio Poliesportivo Espelho D’Água, Cruzeiro, Praça           

da Administração, Santuário Arquidiocesano Menino Jesus e outros. Outras melhorias          

conquistadas: O aumento do número de instituições de educação em tempo integral e o              

Centro Olímpico, e  atualmente reforma do Balneário.  

A cidade é circundada de uma vasta vegetação natural e nascente com abundância             

de água, fazendo com que o meio ambiente permaneça preservado, proporcionando uma            

melhor qualidade de vida à população de Brazlândia, em relação às outras cidades do              

Distrito Federal. 

A Unidade escolar está situada na parte mais antiga da cidade, sendo rodeada             

pelas quadras 10 e 12, onde há um bom número de famílias que residem aqui desde o                 

início da cidade e/ou da escola e que tiveram seus filhos e netos como alunos da                

instituição. 
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O público atendido pela escola geralmente é proveniente em sua maioria por            

alunos advindos também da Vila São José e de assentamentos nas quadras finais da              

cidade. Alguns alunos são do Incra 8, 7 e 6 e diversos alunos da zona rural mais próxima                  

à escola, principalmente do Capãozinho. Há alguns ainda que, mesmo estando registrado            

na escola como moradores de Brazlândia, residem na vendinha, Ouro Verde, Monte Alto,             

Águas lindas e etc. 

O horário de funcionamento da escola é de 07h30min às 17h30min, sendo fixada             

uma tolerância de 15 minutos para entrada dos alunos. Os atrasos na chegada, saída e               

as faltas são sempre registrados em Atas próprias.  

A instituição conta com 12 salas de aula, que atendem a 3 turmas de Maternal I (2                 

anos), 2 Maternal II (3 anos), 3 I Período (4 anos) e 4 II Período (5 anos). Cada sala                   

comporta a capacidade máxima proposta pelas Diretrizes Pedagógicas e Operacionais          

para as instituições parcerias que ofertam Educação Infantil, de 21 a 28 alunos conforme              

a idade. 

A comunicação diária com as famílias é realizada por meio da agenda, nela consta              

o calendário anual da SEDF, para as instituições parceiras e o calendário interno com a               

organização da escola; há ainda, as regras gerais propostas, dentre outros detalhes            

importantes para os pais e/ou responsáveis. Esta parte informativa (Anexo 1) da agenda é              

ressaltada na primeira reunião de pais do ano para melhor compreensão e para sanar as               

dúvidas. 

Os pais em sua maioria são trabalhadores das cidades Satélites ou do entorno.             

Brazlândia é uma cidade distante e com uma qualidade de transporte público muito             

precário, por isso, há uma necessidade de que muitos pais enviem seus filhos nas vans               

escolares, o que faz com que as crianças acordem bem cedo e saiam de cada cerca de                 

uma hora e meia, antes do inicio da aula. O transporte escolar traz duas vertentes para a                 

escola: uma a da presença dos pais, pois perdem bastante o contato com a escola por                

não buscarem seus filhos. Porém, as crianças que são entregues pelas vans escolares,             

são mais independentes e desprendidas da presença dos pais, tendo mais facilidade para             
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se adaptarem à escola. Destarte, isso não se torna um problema, pois a experiência de               

participação dos pais, principalmente no que concerne às atividades culturais propostas           

pela escola, reuniões e outros momentos propostos para a participação da família na             

escola, continua positiva.  

Há ainda bastante dificuldade, pois a Educação Infantil é geralmente o primeiro            

contato dos pais com uma instituição Educacional, o que requer tempo e paciência para              

aos poucos ir delimitando as regras básicas necessárias ao bom desenvolvimento e            

adaptação tanto da criança, quanto dos pais. 

Atualmente o Jardim de Infância Menino Jesus funciona por meio de uma parceria             

com a SEEDF que viabiliza todo o material necessário ao trabalho realizado com os              

alunos. A instituição também busca parcerias para com os pais e outras instituições, para              

melhor atender cada educando. 

Para uma melhor participação dos pais na escola, há um pequeno projeto            

intitulado: “pais e amigos da escola”. Este consiste na participação mais efetiva das             

famílias nas atividades escolares das crianças, por meio de colaboração nos projetos da             

escola, participação com doação de frutas e verduras, principalmente as da safra, uma             

vez que Brazlândia é uma cidade mais agrícola. Isto proporciona a participação das             

famílias nas aulas e no ensino-aprendizagem da criança. Um bom exemplo é o projeto              

Horta, onde Agrônomo da região tem ajudado as crianças no cuidado e cultivo de              

algumas hortaliças e verduras. E o projeto sustentabilidade com uma parceria com os             

catadores de Brazlândia para recolhimento dos materiais recicláveis da escola. Este ano            

teremos, com a Plenarinha da Educação Infantil, uma ênfase maior no uso da música              

como aliado na aprendizagem, além daquilo que a escola já propõe.  

Há ainda outros projetos como o “Quem sou eu” que trabalha com as crianças a               

importância de cada pessoa, despertando o cuidado para consigo e com os outros, bem              

como a diversidade existente entre as pessoas e o respeito para com cada uma. O projeto                

alimentação saudável que surgiu pela necessidade de incentivar as crianças a se            

12 
 



 

alimentarem bem, e de forma saudável, dentre outros projetos anexos ao Projeto            

Pedagógico. 

O corpo docente da instituição é qualificado, em sua maioria com uma experiência             

vasta no campo da educação, com o intuito de desenvolver de forma integral cada              

criança. Contamos com 12 Professoras regentes e 27 monitores, de acordo com as             

especificidades das Diretrizes Pedagógicas. Alguns Professores e Monitores foram alunos          

da escola quando crianças, o que traz à instituição uma estima muito grande por parte de                

todos. São profissionais competentes e qualificados para exercer suas funções. 

O trabalho para desenvolvimento dos alunos é auxiliado por uma Professora de            

Educação Física, que busca a partir do Projeto Educação com Movimento, ainda que ele              

não esteja ativo para as escolas parceiras de Educação infantil trabalhar em conjunto com              

as professoras regentes, para estimular as crianças em suas habilidades Físico- Motoras.  

Há também a participação da Psicóloga no processo de desenvolvimento dos           

educandos, procurando formas para sanar as dificuldades que atrapalham ou poderão se            

interpor durante o ano para um desenvolvimento integral do aluno. Para isso muitas vezes              

se faz necessário um trabalho com a criança e com a família.  

Entre todas as equipes de Profissionais há um clima de maturidade e respeito,             

procurando sempre o bem das crianças possam se desenvolver de forma adequada. Há             

durante o ano cerca de duas reuniões com todos os profissionais para entrosamento e              

socialização, e para momentos de reflexão sobre a importância do trabalho realizado para             

com cada aluno. 

IV. FUNCÃO SOCIAL DA ESCOLA 

O Jardim de Infância Menino Jesus baseia seus trabalhos de Educação Infantil, no             

princípio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional nº 9.394/96 e procura dar à                

criança oportunidades variadas, visando ampliar e enriquecer as bases de suas           

experiências. 
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A criança é considerada como um indivíduo que inicia sua vida numa época histórica,              

num lugar específico, numa sociedade concretamente e culturalmente estruturada. Ela é           

um ser humano, um todo integrado, rico de inúmeras potencialidades, que a Escola pode              

ajudar a explicitar e amadurecer. 

O Jardim de Infância Menino Jesus oferece oportunidades para que a criança da             

Educação Infantil possa desenvolver suas potencialidade e despertar os interesses de           

acordo com as características individuais. Cuida especialmente do desenvolvimento físico          

e psicomotor, desenvolvimento intelectual e socialização, ajustamento afetivo e         

emocional, comunicação e vivência de princípios religiosos cristãos. 

Procura-se oferecer à criança um ambiente físico ideal, onde possa sentir-se à            

vontade; material didático apropriado e cuidadosamente escolhido; programações bem         

planejadas; calor humano e boas relações para que ela possa educar-se no respeito pela              

natureza, na cooperação, criatividade, civismo, responsabilidade e liberdade. 

Destarte, a missão do Jardim de Infância Menino Jesus na sociedade é            

“proporcionar a formação integral da criança, na sua dimensão humana, social,           

emocional, cultural, cognitiva e espiritual, favorecendo o desenvolvimento de suas          

potencialidades” (PP 2015, p.10). 

A instituição de Ensino deseja que cada criança possa encontrar no Jardim de             

Infância Menino Jesus um ambiente agradável e harmonioso, onde ela possa crescer e se              

tornar um cidadão que transforme a sociedade como faz o fermento na massa! 

V. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

O Jardim de Infância Menino Jesus inspira-se na filosofia cristã oportunizando às            

crianças pertencentes à comunidade de Brazlândia, principalmente aquelas com maiores          

riscos sociais, bem como em situação de baixa renda, o acesso ao saber sistematizado              

através de Ensino Formal. 
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O objetivo da educação infantil para crianças de 02 a 05 anos é o desenvolvimento               

global e harmônico da criança conforme afirma a Lei de Diretrizes e Bases da Educação,               

em seu Artigo nº 29 (9394/96). Global, porque inclui todos os aspectos da pessoa: físico,               

psicológico, intelectual e social. Harmônico, porque todos esses aspectos devem se           

desenvolver equilibradamente. Assim se tem como norte do trabalho educativo o “educar            

e cuidar, brincar e interagir” (CURRÍCULO EM MOVIMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL,           

2014, p. 31). Percebe-se então que o “tratamento integral dos vários aspectos do             

desenvolvimento infantil evidencia a indissociabilidade do educar e cuidar no atendimento           

às crianças” (ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS DO CONVÊNIO, p. 8, 2014), afirmando a           

necessidade de buscar desenvolver no aluno uma educação de qualidade. 

Assim, educar, segundo o referencial curricular nacional para a educação infantil,           
será, 

portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e       
aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam        
contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de        
relação interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude            
básica de aceitação, respeito, confiança, e o acesso, pelas crianças,          
aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural.         
(RCNEI, 1998, vol. 1, p. 23) 

Ciente de sua função social num contexto histórico desafiador, de profundos           

conflitos e constantes transformações, esta Instituição Educacional busca criar condições          

favoráveis ao pleno exercício da cidadania, da participação social, da solidariedade, da            

cooperação e do respeito ao outro e a si mesmo. O diálogo será valorizado como               

instrumento para esclarecer conflitos e como reconhecimento da importância da          

expressão de ideais, opiniões e argumentos.  

Para o desenvolvimento de um processo ensino-aprendizagem capaz de         

potencializar o crescimento significativo dos alunos em suas múltiplas dimensões,          

busca-se a adoção de aulas dinâmicas, criativas, com uso de recursos pedagógicos            

atrativos e de interesse dos alunos, assim como a efetiva participação de toda             

comunidade escolar num clima de parceria e de mútuo compromisso e responsabilidade. 
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Ao enfatizar o avançar na compreensão do significado e da importância do trabalho             

com valores e atitudes na escola, reconhecendo a necessidade de coerência entre o             

discurso e a prática, surgiu a necessidade de elaborar o código de normas da Instituição               

de Educacional, onde a justiça permeia a questão central das preocupações éticas,            

enfatizando os valores de equidade e de igualdade. 

A Instituição educacional tem por fundamentos: 

- a educação e a assistência à infância; 

- a formação moral e cívica do aluno para ser pessoa que se constrói, na relação                

com os outros, no amor, no serviço, na compreensão, na sua dimensão pessoal,             

comunitária e espiritual; 

- a preparação do indivíduo para a construção de um mundo mais humano e mais               

justo, educando-o aos princípios da justiça, da equidade e da igualdade entre os homens; 

- a ampliação de sua ação educativa à família do educando; 

- preparação da criança para o desempenho na família e na sociedade, formando-a             

em bases democráticas, para assumir os valores da liberdade, responsabilidade,          

criatividade, espírito crítico e respeito à pessoa humana; 

- complementação da ação da família e da comunidade, por meio da criação de              

condições para aquisição de hábitos necessários ao seu bem estar e uma melhor relação              

com os que a cercam,  

- A estimulação da criança para procurar respostas que atendam à sua curiosidade,             

interesses e indagações, por meio do contato com “vários gêneros e formas de             

expressão” (Currículo, 2014, p. 31). 

- o despertar a criança para a aquisição de padrões de comportamento para viver              

em sociedade. 
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A Instituição de Educacional respeita a pessoa do aluno, considerando-o centro de            

toda a ação educativa, oportunizando o desenvolvimento máximo de suas          

potencialidades. 

VI.  MISSÃO E OBJETIVOS 

MISSÃO: 

Promover uma Educação de qualidade que contribuía para o crescimento integral do 
aluno. 

OBJETIVO GERAL: 

Promover a educação e assistência à infância, favorecendo condições de          

aprendizagem significativas, na construção de habilidades e competências.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✔ Proporcionar a formação integral da criança, na sua dimensão humana, social,           

emocional, cultural, cognitiva e espiritual, favorecendo o desenvolvimento de suas          

potencialidades;  

✔ Estimular no educando a autonomia, a ética, a cidadania, e o respeito ao bem              

comum; 

✔ Intensificar a participação da Família no processo Ensino Aprendizagem dos          

alunos, por meio da coparticipação, onde família, escola e comunidade,          

envolver-se-ão efetivamente na discussão e na definição de prioridades e ações do            

processo educativo, enquanto instrumento essencial para defesa da dignidade         

humana e da cidadania; 

✔ Desenvolver o currículo em Movimento da Educação Básica; 

✔ Garantir o cumprimento do Calendário da SEDF para as instituições parceiras; 

✔ Estimular o cuidado com o ambiente, evitando o desperdício de materiais, dentro e             

fora da do Jardim de Infância Menino Jesus; 

VII. FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 
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Na educação infantil é observado o ritmo de desenvolvimento individual das           

crianças, considerando que as mesmas ao chegarem à escola já possuem saberes            

culturais ricos de significados. Partindo dos saberes que as crianças já possuem, a             

educação formal favorece a utilização de tais saberes na aquisição de novos            

conhecimentos, a partir de estruturas lúdicas, a criança assimila e integra com o novo,              

diferenciando a língua escrita da falada com seus significados culturais. 

O Jardim de Infância Menino Jesus busca desenvolver uma prática educacional           

valendo-se de projetos pedagógicos, onde a adequação do ensino é sensível às            

necessidades dos alunos, motivando-os a compreenderem o mundo e a si mesmo, na             

perspectiva da recriação da realidade, proporcionando, assim, uma aprendizagem         

significativa. Revivendo assim o que afirma as Diretrizes Curriculares Nacionais ao           

recordar que 

a motricidade, a linguagem, o pensamento, a afetividade e a sociabilidade           
são aspectos integrados e se desenvolvem a partir das interações que,           
desde o nascimento, a criança estabelece com diferentes parceiros, a          
depender da maneira como sua capacidade para construir conhecimento é          
possibilitada e trabalhada nas situações em que ela participa. Isso por que,            
na realização de tarefas diversas, na companhia de adultos e de outras            
crianças, no confronto dos gestos, das falas, enfim, das ações desses           
parceiros, cada criança modifica sua forma de agir, sentir e pensar.           
(Diretrizes Curriculares Nacionais, p. 86) 

A instituição educacional é inclusiva e dispõe de grande variedade de material            

pedagógico para estimular o desenvolvimento dos alunos ANEE. Os alunos são atendidos            

individualmente, quando necessário para adequar os suportes necessários durante o          

processo de ensino-aprendizagem. Para tal há um planejamento conjunto entre professor           

e coordenação escolar, visando avaliar de forma eficaz os efeitos dessas intervenções, e             

possível encaminhamento para profissionais devidamente qualificados. O objetivo deste         

planejamento é a inserção do aluno na vida social e a construção de uma sociedade               

inclusiva em todos os seus aspectos. 
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O Jardim de Infância Menino Jesus, baseando-se no “espírito de família”, visa criar             

um ambiente escolar familiar, com situações naturais de vida, onde a criança se sinta              

bem, amada, respeitada e importante. 

Dar-se-á a máxima atenção aos aspectos sensoriais, afetivos, psicomotores, ao          

convívio harmonioso, aos hábitos, aos valores num processo progressivo que respeita a            

individualidade e o amadurecimento da criança, conforme as orientações da Pedagogia e            

da Psicologia modernas. Usa-se o método eclético aproveitando o que de melhor existe             

nas várias propostas educacionais e adaptando-se às situações e possibilidades reais,           

para que a criança aprenda a fazer fazendo, e através das experiências significativas,             

passe a gostar do que ela mesma faz. 

Neste contexto escolar as aprendizagens significativas e o desenvolvimento das          

habilidades e o domínio das competências ocorrem naturalmente sem que alunos se            

sintam inseguros nas suas atitudes. 

A escola proporciona às crianças formação de valores e atitudes que possibilitem            

às mesmas se manifestarem com responsabilidade e liberdade, respeitando e valorizando           

outras culturas, bem como, educando-os “para a diversidade, cidadania e educação em e             

para os direitos humanos e educação para a sustentabilidade” (Currículo, 2014, p. 32). A              

participação nas atividades oferecidas, sejam elas individuais ou grupais, contribuirá para           

que as crianças se posicionem de forma positiva frente aos desafios da vida tornando-se              

capazes de diferenciar atitudes injustas, dando preferência àquelas atitudes boas, assim           

estarão alicerçando uma formação integral que contribuirá para o sucesso pessoal. 

A Educação Infantil tem como “eixo integrador o educar e cuidar, brincar e interagir”              

(Currículo, 2014, p. 32) para isso são oferecidas atividades que envolvam prioritariamente            

brincadeiras, jogos e recreação, visando proporcionar à criança condições de adaptação e            

socialização com o ambiente escolar, formando hábitos e atitudes de urbanização,           

civilidade, valores sociais e de respeito ao outro, além das atitudes de higiene pessoal e               

cuidados consigo. Introduzem-se ideias e conceitos sobre a realidade do mundo que as             
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cerca, levando-as a perceber os aspectos básicos dos conceitos formais para uma vida             

cidadã. 

A Instituição Educacional tem como base da organização pedagógica várias          

atividades desenvolvidas pelos alunos para trabalhar as habilidades propostas pelo          

Currículo em Movimento da Educação básica: 

Projetos pedagógicos específicos: os projetos são realizados a partir da          

interdisciplinaridade de conteúdo ligados ao cotidiano do aluno, e proporciona a ele ao             

longo do ano uma aprendizagem significativa, a partir da vivência prática daquilo que se              

aprende. A culminância dos projetos será realizada, conforme experiência realizada no           

ano de 2017, por meio de uma atividade ou apresentação realizada por cada turma. A               

apresentação é realizada, primeiro para os alunos da escola, depois para as famílias da              

sala responsável pelo projeto. A nova forma de culminância dos projetos tem por objetivo,              

estreitar a relação entre família e escola. 

As atividades livres: são primordiais nesta idade, proporcionam à criança realizar           

aquilo que gosta no momento apropriado, e poderão ser realizadas no pátio, no parque,              

em sala de aula utilizando os vários recursos pedagógicos disponíveis na escola; 

As atividades de recreação e jogos: são de fundamental importância e auxiliam o             

desenvolvimento sensório-motor. Os objetivos destas atividades serão cumpridos por         

meio de jogos dirigidos, visando proporcionar à criança condições favoráveis para que ela             

se movimente sozinha ou em grupo. Os jogos dirigidos envolvem o esquema corporal,             

movimentação rítmica, se realizados de forma individual, desenvolvem seu potencial          

físico-mental, se realizados em grupo, proporcionam estímulos do envolvimento         

social-harmônico do educando. 

Além das atividades escolares a Instituição oferece durante a semana, feriados e            

finais de semana: celebrações; catequese; distribuição de cestas básicas para crianças           

cadastradas pela Instituição; encontro envolvendo a comunidade e outros. 
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Para garantir o acesso e a permanência de alunos ANEE, o Jardim de Infância              

Menino Jesus realiza as seguintes ações: 

● Planejamento estratégico das ações pedagógicas e no âmbito escolar e busca           

outros profissionais que deem suporte ao desenvolvimento do ANEE, e de todas as             

crianças que apresentem dificuldades no processo ensino-aprendizagem.  

● Adaptações de materiais, integração de sua família na escola, (planejamento de           

adaptações físicas de pequeno e grande porte). 

● Aquisição de instrumentos para as salas de aula de acordo com a necessidade do              

educando. 

● Adaptações realizadas pelos professores (adaptações de materiais utilizados em         

sala de aula como, por exemplo: lápis, cadernos, pastas, jogos, brincadeiras);           

Identificação das áreas de potencialidades do aluno ANEE; observação do          

desenvolvimento do aluno; planejamento do ensino; verificação dos efeitos de sua ação            

pedagógica como docente; 

● Flexibilidade na utilização do espaço físico, materiais e equipamentos presentes na           

escola: (áreas internas; sala de vídeo, sala de recursos, sala de Ensino Religioso e              

auditório); áreas externas, parque, piscina, pátio, casinha de boneca; utilização de           

recursos pedagógicos móveis (cama elástica, piscina de bolinha e pula-pula). 

● Estímulo das potencialidades dos alunos por meio de atividades diversificadas, nas           

áreas de música, artes visuais (plásticas, e cênicas). 

● Elaboração de Relatório Descritivo Individual do Aluno, no qual são relacionados os            

déficits e as potencialidades do aluno nos domínios cognitivos, afetivos e psicomotores,            

de acordo com as atividades desenvolvidas durante o ano letivo.  

VIII. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA ESCOLA 

Quadro de alunos JIMJ 2020 
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Turno Períod
o 

Maternal I  Maternal II  1º Período  2º Período 

Período integral 66 48 72 100 
Total 286 alunos 

 

A organização pedagógica da educação infantil no Jardim de Infância Menino           

Jesus inspirada na filosofia cristã e nos princípios de solidariedade, amor, respeito e             

liberdade, comprometido com os interesses da comunidade local, visa o desenvolvimento           

integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, ético, social, histórico, cognitivo,            

sensório-motor, afetivo e social. 

O Jardim de Infância Menino Jesus oferece a educação infantil em creche e pré-escola,              

em regime anual, com carga horária de 50 horas semanais e 200 dias letivos, conforme               

Calendário Escolar da SEEDF, divididas em dois semestres. A educação infantil está            

organizada em turmas por faixa etária de 2 a 5 anos de idade, com atendimento em                

período integral das 07h30min às 17h30min. Em 12 turmas, na seguinte divisão: Creche -              

Maternal I (2 anos), Maternal II (3 anos), e Pré-escola: 1ºPeríodo (4 anos) e 2º Período (5                 

anos). 

 

“Para mediar as aprendizagens promotoras do desenvolvimento infantil, é preciso          

tencionar uma ação educativa devidamente planejada, efetiva e avaliada. Por isso é            

imprescindível pensar o tempo, os ambientes e os materiais” (Currículo, 2014, p. 46).             

Destarte, delimitamos uma rotina diária das atividades, conforme o planejamento anual da            

instituição, que está ordenada em dois turnos, organizadas da seguinte forma: 

ROTINA DIÁRIA 

 
Rotina Horários 

Turno Matutino Das 07h30min às 13h50min 
Recepção 07h30min 
Café da  
manhã/higienização 

08h00min 
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Rodinha 08h30min 
Rotina 09h00min 
Atividades 09h30min 
Almoço 11h00min 
Higienização 11h45min 
Descanso 12h00min às 13h50min 
Turno Vespertino Das 14h00min às 17h30min. 
Banho 14h00min 
Atividades* 14h50min 
Término das atividades 17h30min 

 

 

 

 

 

 

 

 

*As atividades diversas são distribuídas a cada turma durante toda a semana, são elas: Balé, Jiu Jitsu, Ensino Religioso, Inglês,                    
Informática, uso da linguagem digital, e oficinas culturais de artesanato, música, contação de histórias, brincadeiras, jogos preparados                 
pelas monitoras, entre outros. Há ainda a divisão para uso dos outros ambientes da escola neste horário de atividades. 

As crianças podem brincar no parque de areia durante todo o dia, pois há uma               

cobertura no local. Temos um laboratório de Informática bem precário, pois possui apenas             

5 computadores funcionando, e não temos um profissional habilitado para as aulas de             

informática sendo utilizado apenas de forma esporádica, para jogos e atividades           

específicas já contidas nas máquinas, realizada por monitores que tem mais habilidades. 

O professor e o monitor são os orientadores e mediadores das experiências do             

educando. Eles permeiam suas atividades com uma autocrítica constante, buscando          

sempre novas situações de aprendizagem, respeitando a bagagem de experiências          

vivenciadas pela criança fora da escola e sua história de vida, aproveitando as energias              
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motivadoras de forma que, gradativamente, possam constituir um valioso recurso nas           

atividades intencionais ou de propósitos definidos que exigem experiências unificadas. 

As atividades, sempre permeadas pela ludicidade, são desenvolvidas em sala e           

nos diversos ambientes da escola. O tempo de cada atividade é de 45 a 50 minutos,                

conforme organização dos planejamentos diários. Semanalmente, no turno vespertino,         

cada turma participa das atividades diversas. 

A participação da comunidade local, bem como das famílias, é realizada por meio             

de uma coparticipação, principalmente por meio de reuniões, eventos e oficinas           

realizadas durante o ano. Há ainda o projeto “Amigos da Escola”, em que os pais podem                

dar sua contribuição com o ambiente físico da instituição, bem como do processo de              

ensino-aprendizagem. 

Durante o ano teremos 12 projetos a desenvolver, cada um com um tempo             

específico e culminância ao final. O projeto Desfralde, um projeto a mais, apenas para o               

Maternal I, com duração indeterminada, pois cada criança tem o seu tempo de desfralde,              

busca a colaboração da família para desenvolver a autonomia das crianças, no que diz              

respeito ao controle dos esfíncteres. 

Durante o ano também são realizados passeios ao Jardim Zoológico, ao cinema,            

ao teatro, ao circo, dentre outros. Para isso contamos com a participação dos pais,              

colaborando para a entrada das crianças e com a participação de parceiros que             

promovem eventos culturais e permitem a participação gratuita em alguns espetáculos.  

IX. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

A Avaliação da instituição é centrada na aprendizagem significativa e no processo            

do aluno, tendo como parâmetro a individualidade, o desenvolvimento gradual de cada            

um, conforme nos afirma o Currículo da Educação Básica (2014, p. 74). 

A avaliação é global e contínua, realizada através da observação diária do aluno,             

nas atividades específicas de cada período e idade, levando-se em consideração o seu             

desenvolvimento, seu aprendizado e habilidades apreendidas por ele. Observa-se         
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também àquelas em que o aluno se apresenta em processo de desenvolvimento,            

propondo atividades para ajudar em sua evolução e utilizando novos procedimentos.           

Procura-se perceber os avanços dos alunos em todo o processo de           

ensino-aprendizagem. Assim, a avaliação favorecerá uma aprendizagem significativa e,         

conforme estabelece a LDB “sem o objetivo de promoção” (Lei 9.394/96 cessão II art.31). 

Além da observação sistemática feita durante as aulas, realizam-se exposições de           

trabalhos realizados pelo aluno para toda a comunidade escolar; através de           

apresentações realizadas nas datas comemorativas ao longo do ano letivo. Há a            

produção do Portfólio anual composto por atividades realizadas pelas crianças no           

decorrer dos dois semestres, o qual revela o desenvolvimento gradual do aluno a partir da               

sua própria produção, conforme enfatiza as Diretrizes de Avaliação Educacional          

(2014/2016, p. 14).  

Realiza-se a avaliação por meio de relatórios descritivos, em consonância com a            

SEEDF, pois é um dos meios mais eficazes de avaliar o desenvolvimento de cada aluno               

sendo um procedimento que “ajuda a garantir a atenção continuada ao processo de             

aprendizagem da criança, assegurando uma transição tranquila” (Currículo, 2014, p. 78).           

A culminância da avaliação se realiza quando “As reflexões oriundas dessa sistemática            

comporão o Relatório Descritivo Individual do Aluno- RDIA, que terá sua publicação            

semestral, entretanto sua elaboração é diária” (Diretrizes de Avaliação, 2014/2016, 14).           

Destarte, os resultados da avaliação do desenvolvimento da criança são registrados em            

Relatórios Individuais de Observação e comunicados aos pais ou responsáveis          

semestralmente. Este Relatório é elaborado tendo presente habilidades e competências          

adquiridas e o potencial que cada um possui. 

Realizamos, ainda, o Conselho de Classe, em que todos os profissionais que estão             

atuando no desenvolvimento da criança se reúnem para realizar um diagnóstico do            

andamento da aprendizagem do aluno, buscando em conjunto soluções para os déficits e             

novas estratégias para melhorar a aprendizagem significativa dos alunos.  
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Na Educação Infantil a promoção acontece automaticamente, por idade, e a           

Instituição de Educacional não tem o objetivo de dar acesso ao Ensino Fundamental, mas              

de registrar e acompanhar o desenvolvimento da criança. 

A avaliação do trabalho pedagógico da instituição será realizada a partir da            

observação do desenvolvimento dos seguintes aspectos: 

● Desenvolvimento sensório-motor; 

● Qualidade das interações estabelecidas; 

● Reflexões sobre as condições de aprendizagem oferecidas; 

● Desenvolvimento cognitivo; 

● Equilíbrio emocional; 

● Desenvolvimento das atividades propostas. 

● Resultados das intervenções nos casos necessários;  

X. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 

O planejamento trabalhado com as crianças do Maternal I e II, creche, e do 1º e 2º                 

Período da Pré-Escola, segue as Diretrizes curriculares nacionais da Educação Infantil e o             

Currículo em Movimento da Educação Básica (Educação Infantil-SEEDF). A partir do           

itinerário proposto pelos órgãos competentes são enumerados, pela Instituição         

Educacional, as linguagens e eixos trabalhados no Currículo da Educação Básica do            

Distrito Federal e os objetivos das atividades a serem trabalhados ao longo do ano,              

juntamente com as propostas de atividades lúdicas a serem realizadas pelos profissionais            

responsáveis. Estabelecendo assim, conforme nos recorda o Currículo, os materiais,          
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ambientes e tempos, nos quais serão realizadas as atividades, para uma aprendizagem            

significativa.  

A interdisciplinaridade é a base do Ensino da instituição, pois a escola compreende             

o significado enunciado pelo Currículo da Educação Básica do Distrito Federal quando diz             

que deve haver unicidade entre Teoria e prática.  

O Currículo será operacionalizado de acordo com a proposta curricular das Escolas            

Públicas para Educação Infantil do DF, em forma de atividades por meio de projetos,              

utilizando os temas transversais adequados à realidade e os interesses da comunidade            

escolar baseando-se em alguns princípios básicos como interdisciplinaridade,        

contextualização, pluralidade cultural, compromisso de trabalhar valores e atitudes.  

É importante ressaltar que a instituição empenha-se em incentivar a criatividade           

das crianças, por meio de histórias, jogos e brincadeiras, estimulando assim a capacidade             

de interpretação de cada aluno. O “faz de conta” é o mundo das crianças, por isso                

despertamos nelas o gosto pelo livro, pela história contada e criada.  

Já há algum tempo se tem observado a agressividade das crianças e a dificuldade              

em aceitar regras, não somente na escola, como em casa, por isso, se pensou em               

realizar na instituição a prática de algumas atividades extras que ajudem no            

desenvolvimento de diversas atitudes de respeito, responsabilidade, dentre outros         

valores, visto que a experiência do ano passado foi bastante eficaz. Neste ano teremos              

aulas de ballet realizada por uma jovem aprendiz, com o apoio das monitoras de cada               

sala. Neste ano também intenta-se parcerias para realizar capoeira ou Jiu Jistsu, como             

formas de incentivar os alunos à disciplina, respeito ao outro, às regras, autoconfiança, e              

etc.  

Segundo o Currículo em Movimento da Educação básica do Distrito Federal, no             

caderno Educação Infantil, temos então os seguintes campos de experiências a serem            

trabalhados: 
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O eu, o outro e o nós: Este campo de experiência visa dar a cada criança a noção                  

de sua história enquanto indivíduo e membro do grupo e da comunidade, trabalha-se             

atividades que desenvolvem a capacidade e reconhecimento para a importância do Eu,            

levando a criança a identificar-se quer fisicamente, quer como pessoa, além de realizar             

atividades que envolvam a participação da família, enaltecendo o valor da comunidade            

em que cada um está inserido sob o enfoque do Eu, do Outro, da Família, da Escola e da                   

Comunidade. “A proposta perpassa a constituição da autonomia, da autorregulação, bem           

como dos sentimentos de reciprocidade”, permitindo à criança compreender-se parte de           

um todo, com todos. 

Corpo, gestos e movimentos: “Esse campo de experiência propõe o trabalho           

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

mundo desde cedo por meio de gestos, movimentos corporais, sejam eles dotados de             

intencionalidade ou de impulsos próprios da infância, bem com de espontaneidade ou            

coordenação de movimentos, gestos e sentidos” (Currículo em movimento do Distrito           

Federal, p. 68, 2018). Assim, o Jardim de Infância, consciente de que a expressão              

corporal está presente em todas as culturas e que faz parte da vida do cidadão,               

desenvolve com os alunos: coreografias e danças, utilizando instrumentos musicais          

confeccionados ou não pelas mesmas. Com a confecção do material realizado pelo            

próprio aluno, é possível desenvolver as habilidades motoras, fina e grossa, expressão            

corporal e adaptação da criança às formas grupais de inter-relacionamento e socialização            

no convívio com o outro. O Calendário de Atividades Cívico-recreativas e Culturais da             

escola culmina-se com apresentações rítmicas, demonstrando o processo de         

desempenho das habilidades apreendidas pela criança. Neste mesmo contexto a          

instituição busca desenvolver o aluno a partir do brincar e movimentar, os quais estão              

implícitos em todas as atividades realizadas. Nesta área entende-se que através de jogos,             

brincadeiras de roda, festas, comemorações, homenagens, entre outras atividades. O          

professor tem a oportunidade de vivenciar dentro e fora da sala de aula, atividades que               

promovam a ação física e mental da criança de maneira descontraída.  
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Traços, sons, cores e formas: “A criança como sujeito social e cultural produz             

cultura e traz consigo experiências e vivências provenientes de suas relações nos            

diversos grupos sociais a que pertence” (Currículo em movimento do Distrito Federal,            

p.76, 2018). Por isso este campo de experiência visa o desenvolvimento da auto-             

expressão criadora, a partir do conhecimento materiais diversos, da socialização, do           

despertar e fixar hábitos de ordem, limpeza e permitir que a criança sinta-se desinibida ao               

se expressar. Destarte, a linguagem artística está contemplada no desenvolvimento das           

várias expressões artísticas, adequadas à faixa etária da criança, que, ao manipular            

materiais concretos de ensino e aprendizagem tem oportunidade de desenvolver as           

habilidades manuais, artesanais expondo de forma criativa o mundo interior, a partir da             

reciclagem de materiais de sucata diversos, das noções básicas para o domínio da             

coordenação motora fina e grossa, a partir do uso do lápis, do papel, dos fios, dos grãos e                  

dos demais materiais que oportunizem o conhecimento pela visualização., Para o melhor            

desenvolvimento da criança as atividades artísticas são realizadas de maneira          

descontraída, num ambiente familiar, dentro de um tempo previsto, de forma que            

proporcionem a ela a possibilidade de participação no processo educativo, atingindo,           

assim, os objetivos propostos pelo professor.  

Escuta, fala, pensamento e imaginação: “Este campo de experiência estabelece          

interlocuções mais prementes com as linguagens oral, escrita, corporal, artística e           

interações coma natureza e a sociedade, embora dialogue com as demais linguagens”            

(Currículo em movimento do Distrito Federal, p. 86, 2018). A coordenação motora fina da              

criança, é aprimorada a partir da produção de textos orais e escritos de forma iconográfica               

compatível com sua faixa etária. Vivencia-se a palavra, a partir da participação da criança              

em situações que favoreçam o diálogo, e a potencialização do senso crítico, tendo             

oportunidade de apreender atitudes e conceitos relacionados com a linguagem oral por            

meio da qual possa formar conceitos e expressar sentimentos, adquirindo assim eficiência            

verbal. O desenvolvimento da escuta, fala, pensamento e imaginação serão realizados           

também pelo uso das diversas tecnologias existentes em nossa sociedade. 
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Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: A matemática faz         

parte do cotidiano da criança, da sua vida em sociedade. Antes mesmo do seu ingresso               

na escola encontra-se em várias situações que envolvem números e quantidades           

levando-a a buscar soluções de problemas. Desenvolve-se os conceitos matemáticos a           

partir da noção de agrupamentos, identificação de objetos semelhantes e desiguais em            

relação a tamanho, textura, forma e cor. É a experiência com o meio que leva a criança a                  

construir seu pensamento lógico sendo capaz de perceber espaços, tempos, e           

quantidades na realidade que a cerca, e nas interações com a natureza e a sociedade. 

 

XI. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

A gestão administrativa e pedagógica do Jardim de Infância Menino Jesus se            

efetua de maneira participativa, a partir de um compromisso assumido com a instituição e              

sua missão. A instituição realiza para isso, semestralmente, reuniões com todos os            

colaboradores do processo de ensino-aprendizagem, para elaborar metas que visem          

ajudar no bom andamento do trabalho pedagógico. Realiza-se ainda, reuniões semanais           

com aqueles que estão ligados à prática pedagógica, para planejar e redirecionar os             

caminhos de suas ações.  

A Direção busca uma conduta descentralizada, dividindo as tarefas de acordo           

com os responsáveis de cada setor da instituição, aspirando que cada um em sua              

função possa ter a autonomia nas tomadas de decisões de acordo com as atribuições              

estabelecidas no Regimento Escolar, jamais esquecendo o devido respeito à hierarquia,           

tão necessário para o bom andamento da instituição. 

A Instituição Educacional conta com uma estrutura pedagógica composta pela          

Direção, Coordenação Pedagógica e Corpo docente, sendo de responsabilidade da          

Direção, a política educacional adotada pela Escola. A Diretora e a Coordenadora            

reúnem-se com os Professores e Monitores semanalmente, em grupos separados por           

função, para discutirem técnicas e métodos a serem adotados para uma maior eficácia             
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das ações pedagógicas e para estudar em grupo conteúdos atualizados que os ajudem             

em sua prática pedagógica. 

O Conselho de Classe é realizado pelo diretor, coordenador pedagógico e todos            

os profissionais diretamente ligados ao aluno. Este tem por objetivo observar e registar,             

em ata, o desenvolvimento da formação do aluno em todos os seus aspectos e em               

seguida detectar as dificuldades para elaborar meios que ajudem a corrigir os déficits de              

aprendizagem e desenvolvimento. 

O Jardim de Infância Menino Jesus procura, por fim, manter uma relação de             

diálogo, amizade e respeito, com todos os seus colaboradores, intentando propiciar, a            

todos os que buscam seus serviços educacionais, um ambiente de paz e tranquilidade e              

um atendimento de qualidade. Tendo em vista o cumprimento da ética profissional e do              

respeito mútuo nas relações interpessoais. 
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Plano de ação para implementação da Proposta Pedagógica 2020 

 

Gestão Pedagógica 

Objetivos  Metas Ações Avaliação Responsáve

● Desenvolve

r ao máximo as    

capacidades de  

cada educando; 

Promover uma  

aprendizagem 

Lúdica aos  

educandos, por  

meio de jogos,   

atividades bem  

planejadas 

✔ Realizar 

planejamento 

semanal, por meio   

da coordenação  

coletiva e  

individual; 

Será realizada  

por meio do   

Conselho de  

Classe e do   

RDIA. 

 

Direção  

Coordenação

Docentes 

● Promover a  

formação 

continuada dos  

Educadores 

Proporcionar 

espaços de tempo   

para a formação   

continuada dos  

educadores 

✔ Participaçã

o nos cursos da    

EAP e outros   

cursos propostos  

pela instituição ou   

pela SEEDF 

 

Na prática diária   

os educadores  

serão avaliados  

pelo trabalho  

que estão  

realizando. 

Direção  

Coordenação

Docentes 

Gestão de Resultados Educacionais 

Objetivos  Metas Ações Avaliação Responsáve

● Incentivar 
os pais à   
pontualidade e  
presença dos  
alunos. 

 

Diminuir as faltas   
das crianças  
durante o ano,   
para melhorar o   
desenvolvimento 
de cada uma. 

 

✔ Conversas 
em reunião sobre   
a importância da   
presença da  
criança para o seu    
desenvolvimento; 
✔ Entrar em  
contato com os   

Realizada 
através do diário   
de Classe, e do    
relatório de  
frequência 
apresentado à  
CRE 
mensalmente; 

Secretaria  

Coordenação

Direção 
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pais dos alunos   
faltosos; 

 
● Proporciona
r momentos de   
reflexão para os   
pais sobre a fase    
em que seu filho    
está, suas  
necessidades e  
metas para o   
desenvolvimento 
de cada criança. 

Ajudar as crianças   
com dificuldades  
de aprendizagem  
ou de  
comportamento, 
colocando a família   
como ponto crucial   
para o seu   
desenvolvimento. 

✔ Atendiment
os com a   
Psicóloga para as   
crianças com  
dificuldade de  
aprendizagem e/ou  
comportamento 

 

 

 

✔ Relatórios 
próprio; 
✔ Conselho 
de Classe; 
✔ Observaç
ão diária  

✔ Direçã
✔ Coorde
✔ Psicólo

 

● Proporciona
r interação entre   
família e escola,   
de forma a   
possibilitar um  
maior 
desenvolvimento 
da criança a partir    
da parceria com   
as famílias. 

✔ Apreciação 
das 
atividades 
realizadas 
pelas 
crianças; 

✔ Participação 
nas 
atividades 
realizadas 
pelas 
crianças. 

✔ Momentos 
festivos como  
Aniversário da  
escola, Festa  
Junina, Festa da   
primavera, Auto de   
Natal e Projeto da    
sala. 

✔ Diário de 
bordo do 
professor ou 
relatório; 
✔ Sugestõe
s e criticas dos 
pais sobre as 
atividades 

Comunidade 
famílias 

Gestão Participativa 

Objetivos  Metas Ações Avaliação Responsáve

● Proporciona
r participação de   
todo o corpo   
escolar no  
desenvolvimento 
da instituição  
educacional; 
 

Permitir aos alunos   
um espaço  
agradável, 
acolhedor e lúdico   
para o seu   
desenvolvimento; 
Ouvir o que   
desejam pais,  
alunos e  
colaboradores 

Reuniões de pais;   
Questionários para  
os pais e   
funcionários; 
Momentos de  
conversas com os   
pais que solicitam,   
e/ou com pais   
solicitados pela  
escola; 
 

Será realizada ao   
final do semestre   
com todos os   
funcionários e  
com os pais   
respectivamente; 

Presidente 
instituição pa

Direção 

Coordenação
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Gestão de Pessoas 

Objetivos  Metas Ações Avaliação Responsáve
● Proporciona
r interação entre   
os colaboradores  
da instituição; 

✔ Criar um  
ambiente de  
harmonia e  
colaboração; 
✔ Possibilitar 
a interação entre   
os colaboradores  
dos diversos  
serviços da escola; 

✔ Reuniões 
semestrais com todo o    
grupo; 
✔ Reuniões 
extraordinárias quando  
necessárias; 
✔ Incentivar um  
momento de lazer   
durante ano de 2019; 
✔ Promover um  
fim de semana de    
Reflexão e  
fraternidade entre os   
colaboradores; 
✔ Festa para os   
aniversariantes do  
Semestre. 

Avaliação  
realizada em  
grupo duas  
vezes ao ano; 

Avaliação 
realizada ao final   
das atividades; 

 

Direção 

Colaboradore

Gestão Financeira 

Objetivos  Metas Ações Avaliação Responsáve

Distribuir e  
organizar a verba   
para todas as   
necessidades da  
instituição 

Acompanhar os  
recursos vindos da   
SEEDF, por meio   
de parceria; 

✔ Controle 
de entradas e   
saída financeira, 

 

 

Mensal por meio   
de Relatório; 

Presidente; 

Coordenador
Administrativo

Empresa de 
Contábeis 

 

 

Gestão Administrativa 

Objetivos  Metas Ações Avaliação Responsáve

Prover a aquisição   
ou adaptação de   
espaços físicos da   
instituição; 

Pequenos reparos  
em alguns  
ambientes da  
instituição de  

-Reparos nos  
banheiros infantis 

Observação e  
avaliação feita  
pelos alunos; 

Presidente, 

Direção 
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acordo com a   
organização do  
valor recebido; 

 

- pintura de alguns    
espaços 

-Troca do telhado   
do pátio 

Relatório; 
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XII. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

Todo ser humano, nas instancias da vida tem necessidade de parar. Parar e olhar              

para caminho, ver se está no rumo certo ao alcance de seus objetivos. O PP sendo o                 

norte por onde caminha a escola, também necessita de momentos de parada. Tempos             

para perceber erros e acertos, vitórias e derrotas. 

Assim, o Jardim de Infância Menino Jesus, busca de forma precisa e concreta             

avaliar o seu PP, parar, observar e tomar novas decisões para o futuro, por isso, a                

avaliação do PP será realizada semanalmente por meio das coordenações pedagógicas.           

Semestralmente nas reuniões de pais e dos demais colaboradores.  

Há ainda o momento por excelência de avaliação do PP, nos dias Letivos             

Temáticos, e dias de Formação da Educação Infantil, proporcionados pela SEEDF no            

calendário escolar das instituições parceiras. 

Somente por meio de uma avaliação profunda das realidades do PP, se pode             

tomar decisões que aprimorem ainda mais o trabalho realizado por nossa unidade            

escolar. 

Destarte, que o Menino Jesus conceda a Graça de concretizar as os bons             

propósitos deste PP e a realizar sonhos de uma escola cada vez mais construtora de paz                

e justiça. 
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XIII. PROJETOS ESPECÍFICOS 

 Quadro Síntese dos Projetos 
 Projeto Objetivo Principais ações 

1 Higiene 
pessoal 

higiene bucal 
e corporal 

 

Possibilitar aos  
alunos a  
oportunidade de  
auto-conheciemento 
do seu corpo e    
cuidados, expondo  
para eles alguns   
produtos e objetos   
que facilitam a   
higienização bucal e   
corporal, resultando  
em uma boa   
aparência e uma   
saúde de qualidade. 

● Músicas acompanhadas de gestos   
movimentos, com o intuito de apresenta     
memorizar as partes do corpo humano. 
● Imagens ilustrativas sobre a prática      
falta da higienização bucal e corporal, e       
resultados das aparências. 
● Vídeos de desenhos animados sobr    
higiene bucal e corporal. 
● Histórias com auxílio de fantoches. 
● Dinâmicas de higienização das m    
com tintas. 
● Dinâmicas de higienização do corpo c     
bonecas e água. Brincadeiras de sepa     
produtos de higiene. 
● Confecção de boca, dentes e líng     
simulando higieniização bucal para o caderno
● Visita dos agentes de saúde, para u      
inspeção bucal. 

2 Projeto 
“Brincando e 
encantando 

com 
histórias” 
Brincando no 

mundo da 
literatura 

 

Aprender que a   
leitura também é um    
instrumento para a   
aprendizagem e que   
introduzida de forma   
prazerosa, com  
ferramentas lúdicas  
que permite as   
pessoas explorarem  
mundos diferentes  
dos seus reais ou    
imaginários, que as   
aproximam de outras   
pessoas e de suas    
ideias, que as   
converte em  
exploradores de um   
universo que é   
construído com a   
imaginação  
 

Garantir o contato com as obras e apresen       
diversos gêneros as crianças pequenas é     
principal função dos professores p    
desenvolver os comportamentos leitores e    
gosto pela leitura desde cedo. Manusear      
obras, encantar-se com as ilustrações e come      
a descobrir o mundo das letras. E nas salas        
educação infantil que você, professor, d     
apresentar os diversos gêneros á turma. Ne      
fase, o que importa deixar-se levar pe      
histórias sem nenhuma preocupação em ens     
leitura. Ler para os pequenos é comentar a o        
com eles é fundamental para começar     
desenvolver os chamados comportamen   
leitores. 
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3 Projeto Horta 
Horta na escola 

Conscientizar as 
crianças e a familia 
sobre a necessidade 
de uma alimentação 
saudável e incentivar 
os pais a fazerem 
uma mini horta em 
casa com garrafa pet. 

Trabalhar com os objetos próprios da ho      
realizar plantio, cuidado e colheita na horta      
jardim da escola, incentivar as famílias     
cultivarem horta em suas casas, a partir de        
uma mini horta na garrafa. crianças tenh      
gosto pelo cultivo das plantas. 
 

4 Universo do 
Brincar 

O Brincar 
que encanta 

o tempo. 
 

Proporcionar as 
crianças atividades 
lúdicas, variadas, 
atraentes e de 
resgate das 
brincadeira, visando 
oferecer e 
oportunizar aos 
educandos o lazer e 
a socialização. 

● Pesquisa junto às famílias sobre     
brincadeiras da infância; 

●  Pesquisa em livros, revistas ou míd     
alguns brinquedos e brincadeiras; 

●  Selecionar alguns brinquedos que poss    
ser construídos pelas crianças (bilboquê,     
e vem, , cavalo de pau, quebra- cabeça, jo        
da memória e outros.); 

● Coletar algumas sucatas para confecção     
brinquedos. 

 
5 Alimentação 

Saudável 
 

Promover o consumo 
de alimentos 
saudáveis e a 
consciência de sua 
contribuição para a 
promoção da saúde 
de uma forma 
atraente, lúdica e 
educativa. 

- Conversa e registro (desenhos) so     
alimentação preferida da criança; 
- Receitas compartilhadas dos pais c     
alimentos saudáveis; 
- Construção do gráfico das frutas preferidas; 
- Músicas sobre alimentação; 
- Apresentar vídeos sobre alimentação saudáv
- Conversa sobre o desperdício de alimentos; 
- Registros dos alimentos mais consumidos     
família; 
- Solicitar que cada aluno traga de casa u        
fruta, e conversar sobre as preferencias atra      
da degustação; 
 

6 Projeto 
Trânsito 

Educação, 
Atenção, 

Responsabili
dade 

 

As escolas são   
berços de  
importantes 
transformações 
sociais, já que   
apresentam 
informações 
pertinentes e  
potencializam as  
reflexões a respeito   
de temas  
importantes. Assim, a   
formação de  
cidadãos mais  
preocupados com o   

Semáforo luminoso e placas de transito. 
Utilizar recursos lúdicos para criação     
carrinhos como sucatas e transforma-las     
brinquedos. 
Recursos audiovisuais. 
Utilizar os meios de transporte da escola velot       
bicicleta, carrinhos. 
Teatro animado do DER. Transitolândia. 
Confecção de sinalizações de trânsito q     
podem ser colocadas por toda a escola; 
Pesquisas em jornais e na internet sobre       
principais causas de acidentes de trânsito 
Conversa informativa sobre os principais pon     
acerca do assunto; 
Brincadeiras dirigidas; 
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trânsito, além do seio    
familiar Garantir o   
contato com as   
placas de  
trânsito,sinalizações 
e apresentar algumas   
regras tanto como   
condutores ou  
pedestres ás crianças   
bem pequenas a se    
tornar condutores ou   
pedestres 
conscientes.  
 
 

Debates e discussões em sala de a      
abordando os principais pontos relativos     
trânsito, como por exemplo, a desobediência      
sinalizações, comportamento de motoristas   
pedestres e consciência nas relações     
trânsito; 
Jogos caixa do curso do DETRAN-DF; 
Atividades com as cores do semáforo; Ativida      
pedagógicas para imprimir; 
Passeios fora da escola para que os alu       
conheçam as principais formas de sinalizaç     
além de observar o trânsito; 
Confecção de murais, painéis e cartazes sobr      
conscientização no trânsito; 
Palestra com um agente de trân     
especializado em educação de trânsito p     
crianças; 
Simulações de situações do trânsito, como      
exemplo, atravessar a rua na faixa de pedest       
saber quando semáforo permite a travessia, e
Atividades que envolvem pintura, colage    
recortes com diversos materiais; 
Apresentação de vídeos educativos; 
Observação do trajeto casa-escola    
escola-casa. 
 
 

7 VALORES 
 

Oportunizar aos  
educandos do jardim   
de infância menino   
jesus, através de   
ações diárias,  
situações que os   
ajudem a pensar e    
desenvolver boas  
atitudes sobre  
diversos valores.  
Envolver a  
comunidade escolar  
em uma ação de    
solidariedade para o   
beneficio da  
comunidade local e   
as crianças  
internadas no HRBZ. 
 

● Apresentar e explorar cada valor por m      
de histórias e vídeos; 
● Cada turma receberá um valor que dev      
ser trabalhado durante o ano todo em sal       
apresentado para a escola por meio      
encenação, música, dança poesia ou video; 
Maternal I – autonomia; 
Maternal II – patilha e solidariedade; 
Primeiro período - amizade, felicidade e amo
Segundo período – respeito, responsabilida    
honestidade e paciência. 
 
● Os alunos da sala levarão uma pasta       
valores que ficará na casa do aluno por u        
semana e deverá ser devolvida com u      
fotografia impressa desse momento    
interação da criança com a família; 
● Ao entregar a pasta a criança irá recon       
a história que ouviu em casa, para os cole        
de sala, com o auxilio da professora; 
● Como proposta de ação para atin     
crianças além dos muros da escola, o proj       
popõe a melhoria de um espaço para a cria        
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de uma brinquedoteca no hrbz (hosp     
regional de brazlândia), para que     
solidariedade faça do brincar uma importa     
ferramenta de recuperação das crian    
internadas. 
● Os recursos para a compra     
brinquedos serão buscados por meio     
doações voluntárias; 
● Os demais serviços necessár   
buscaremos em parceria com as famílias      
mostrarem se dispostas a apoiar a iniciativa;
● A finalização do projeto se dará em u       
mostra de fotos das fases do projeto no sa        
da escola, e apresentação oral das crian      
com uma bela dança para fechar, para       
alunos da escola no matutino e para os pais        
turma no vespertino. 

8 Projeto Regiões 
Viajando pelo 

Brasil 
 

Propiciar atividades  
que possibilitem aos   
alunos conhecer  
algumas 
manifestações 
culturais, 
demonstrando 
atitudes de interesse,   
respeito e  
participação frente a   
elas e valorizando a    
diversidade.  
 

 

Rodinha para conversa informal, troca de ide      
e análise de conhecimentos prévios, Conta     
de histórias, relatos de experiências vivi     
pelos alunos, produções artísticas, danç    
dramatizações.  

 

9 PROJETO 
ARTES 

ARTE POR 
TODA PARTE 

 

Ampliar o  
conhecimento 
cultural dos alunos   
do mundo de forma    
lúdica e criativa,   
manipulando 
diferentes objetos e   
materiais, 
estimulando o  
desenvolvimento de  
habilidades como:  
linguagens, 
coordenação motora,  
imaginação, 
sensibilidade, 
criatividade e  
percepção. Propiciar  
o desenvolvimento  

Brincadeira musical “pé pintor” com a músic      
Pé com pé”; 
Hora do conto com a obra literária de Rom        
Brito: Onde está o urso da amizade; 
Criar livremente com tintas alternativas a pa      
de materiais naturais; 
Releituras de obras de Ivan Cruz (brincade      
de infância); 
Música:  O pintor de Jundiaí; 
Fotos das crianças com a releitura de Tarsila       
Amaral (Abapuru), (O vendedor de frutas     
Romero Brito (O abraço); 
Quadro da obra de Tarsila do Ama      
(Operários); 
Visita a museu de obras de artes; 
realizados durante todo o projeto; 
Apresentação do video produzido das crian     
realizando a brincadeira musical 
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da expressão criativa   
da criança. Incentivar   
novos apreciadores  
de artes 

Apresentação da obra literaria de Romero B      
“Onde está o urso da amizade.( As crianças i        
dramatizar a historia) 
Apresentação de dança ( música: O pintor      
Jundiaí) 

1
0 

FESTIC: Circuito 
de Ciências 

Introduzir os alunos 
no mundo da ciência 
a partir da temática 
proposta pela  SNCT.  

- Apresentação das atividades realizadas aos
alunos da escola e aos pais; 
Apresentação das conclusões de seus trabalh
na FESTIC (etapa Regional) 

1
1 

Plenarinha: 
Musicalidade das 
Infâncias: de lá, 
de cá, de todo 

lugar. 

Trabalhar a temática 
proposta na VIII 
Plenarinha, 
utilizando—se da 
música como 
instrumento para as 
aprendizagens. 

-Atividades com música para todas as 
turmas; 
Apresentação de atividades realizadas
para as crianças e pais; 

1
2 

PROJETO 
QUEM SOU 

EU 
Minha 

identidade 
 

Auxiliar as crianças 
no processo de 
construção de sua 
identidade, buscando 
autonomia, de forma 
lúdica, através de 
jogos, brincadeiras, 
músicas, vídeos e 
diversas atividades. 

Iniciar o processo de autoconhecimento com     
reconhecimento do nome, e à medida que      
crianças alcançarem cada conteúdo, inserir     
novo.  
Realizar rodinhas de conversa sobre ca     
subtema abordado, inserindo histórias, músic    
jogos e brincadeiras. Preparar ativida    
diversas a serem encaminhadas para a cas      
fim de envolver a família. 
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Senhores Pais, 

A Agenda Escolar facilitará o elo      

entre a Escola e a Família no       

desenvolvimento do processo educativo    

ao qual nos propomos. Ela deverá voltar       

à escola sempre no dia seguinte após o        

seu envio. 

A participação contínua e efetiva     

dos pais é fundamental ao sucesso dos       

objetivos educacionais, portanto é    

indispensável que tenhamos um vínculo     

definitivo no nosso dia-a-dia do “fazer      

educativo” e esta Agenda é o meio       

eficaz e quase direto para que juntos       

possamos acompanhar a situação    

individual de cada educando,    

proporcionando-lhe um bom   

desenvolvimento ao longo do ano. 

Examiná-la diariamente é um dever     

dos senhores pais ou responsáveis,     

pois, ela representa um documento de      

informação e de identificação do aluno      

no Estabelecimento. 

Atenciosamente, 

A Direção. 

 

 

 

 

O Jardim de Infância Menino Jesus      

pertence à Congregação Irmãs Oblatas do      

Menino Jesus. Esta surgiu em Roma,      

Itália, a 02 de julho de 1672, por obra de          

Madre Ana Moroni e Padre Cósimo      

Berlinsani, que já na Roma do século       

XVII, se preocupavam com a formação e       

a promoção humana e cristã dos jovens e        

crianças, como também   

da assistência aos   

pobres. 

No Brasil, a   

Congregação iniciou a sua obra em      

Brazlândia-DF, no ano de 1972. O Jardim       

de Infância Menino Jesus, foi fundado      

pelas irmãs Emília Flora Russi (Ir. Cecília)       

e Santina Gentili (Madre Gemma) no dia       

10 de março de 1975 conforme a Ata de         

criação, com a finalidade de dar      

assistência, educação e, sobretudo as     

bases de autêntica formação humana e      

cristã, com carinho, dedicação, amor e      

firmeza. Foi uma das primeiras escolas de       

Brazlândia-DF a oferecer a modalidade de      

Educação Infantil (Pré-escola), atendendo    

atualmente crianças na faixa etária de 02       

a 05 anos, em período integral. 
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Missão: 

Favorecer a promoção humana como um      

todo e a formação cristã das crianças,       

como também, ajudá-las em suas     

necessidades básicas. 

Fundamentos:  

✔ A educação e a assistência à infância; 

✔ A formação moral e cívica do aluno para        

ser pessoa que se constrói, na relação       

com os outros, no amor, no serviço, na        

compreensão, na sua dimensão pessoal,     

comunitária e espiritual; 

 

 

 

✔ a preparação do indivíduo para a      

construção de um mundo mais humano e       

mais justo, educando-o aos princípios da      

justiça, da equidade e da igualdade entre       

os homens; 

✔ a ampliação de sua ação educativa à       

família do educando; 

✔ preparação da criança para o     

desempenho na família e na sociedade,      

formando-a em bases democráticas, para     

assumir os valores da liberdade,     

responsabilidade, criatividade, espírito   

crítico e respeito à pessoa humana; 

✔ complementação da ação da família e da        

comunidade, por meio da    

criação de condições para    

aquisição de hábitos   

necessários ao seu bem estar     

e uma melhor relação com os que a        

cercam,  

✔ A estimulação da criança para procurar      

respostas que atendam à sua curiosidade,      

interesses e indagações, por meio do      

contato com “vários gêneros e formas de       

expressão” (Currículo, 2014, p. 31). 

✔ o despertar a criança para a aquisição de        

padrões de comportamento para viver em      

sociedade. 
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A Instituição de   

Educacional 

respeita a pessoa   

do aluno,  

considerando-o 

centro de toda a    

ação educativa  

oportunizando o  

desenvolvimento 

máximo de suas   

potencialidades. 

● Oportunidades para que a criança     

da Educação Infantil possa desenvolver     

suas potencialidade e despertar os     

interesses de acordo com as     

características individuais.  

● Cuida especialmente do   

desenvolvimento físico e psicomotor, o     

desenvolvimento intelectual e a    

socialização, o ajustamento afetivo e     

emocional, a comunicação e a vivência de       

princípios religiosos cristãos. 

● Um ambiente físico ideal, onde      

possa sentir-se à vontade;  

● Material didático apropriado e    

cuidadosamente escolhido; 

● Programações bem planejadas;  

● Calor humano e boas relações para      

que a criança possa educar-se no respeito       

pela natureza, na cooperação,    

criatividade, civismo, responsabilidade e    

liberdade. 

 

1.HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA: 
● Entrada: 07h30min – Tolerância    

de 10 minutos 

● Saída: 17h30min – tolerância de     

15 minutos 

Após às 17h50, caso a     

criança ainda esteja na    

Escola, o que não é     

recomendável, ela estará na casa das      

Irmãs, sendo permitida a entrega da      

criança somente depois de 18h30min,     

por motivos internos. Nos casos de      

atrasos por acontecimentos   

imprevisíveis, os pais deverão entrar em      

contato com a escola, para que esta       

tome providências necessárias para a     

segurança do aluno. As reincidências     

abusivas (a partir de 3 vezes) da       

extrapolação diária do horário de saída      

serão comunicadas ao Conselho    

Tutelar. 

LEMBRAMOS que ao final do horário      
escolar, toda criança está cansada e      
ansiosa para retornar ao convívio do lar,       
mesmo porque todos os seus amigos,      
funcionários e mestres já deixaram a escola       
e o educando fica com a sensação de        
abandono, insegurança, irritabilidade. 
OBSERVAÇÃO: A liberação do aluno antes      
do término da aula somente será possível com        

47 
 



 

a autorização da coordenação ou direção,      
mediante apresentação da carteirinha escolar. 

 

2. UNIFORME 

É obrigatório o uso do uniforme cedido       
pela escola, é importante que ele esteja       
COMPLETO e LIMPO, de segunda a      
sexta-feira. Lembro que este é composto      
por: Camisa, bermuda ou short-saia/ calça      
e agasalho; e nos casos da Educação       
física composto pelo tênis, e/ou roupa de       
banho.  

3.OBJETOS PESSOAIS 
As crianças devem trazer diariamente em      
suas mochilas: 

✔ Uma muda de roupa (uniforme); 
✔ Uma toalhinha de mesa; 
✔ Chinelo; 
✔ Cueca/ calcinha 
Obs.: Todos estes itens devem conter 
o nome da criança e estar limpos e em 

condições de uso. 
 

Por questões de segurança, não é      
permitido: 
 
✔ Uso de tamanquinhos ou qualquer     

outro tipo de salto; 
✔ Joias; 
✔ Brinquedos que imitem armas; 
✔ Brinquedos eletrônicos ou de valor; 

 

Obs.: A escola não se responsabilizará 
por furtos e danos causados a estes 

dentro dos limites do colégio. 

 

4. SAÚDE 
✔ Criança com sintomas de doenças     

contagiosas não deverá vir à escola e       

os pais deverão trazer o atestado médico       
para justificar tais faltas; 

✔ Qualquer medicamento a ser ministrado     
deverá ser feito por algum membro da       
família no horário previsto, caso não      
seja possível, o remédio deverá ser      
entregue, na secretaria, com    
identificação da criança na    
embalagem, com a receita médica     
(cópia legível para deixar na escola),      
as orientações por escrito, para a      
professora/monitora na Secretaria. Os    
responsáveis assinarão uma ata de     
autorização. Lembramos que é    
necessário entrar em contato com a      
escola para saber quais medicamentos     
não podem ser ministrados pelos     
colaboradores da escola; 

✔ Procedimentos da escola em caso de mal       
estar da criança ou algum acidente: 
1. Fazemos contato com os pais ou      

responsáveis – Favor manter sempre     

seus telefones atualizados e    

disponíveis; 

2. Ministramos medicação básica, de    

acordo com a ficha de matrícula,      

quando possível; 
3. Em caso de acidente, após o contato       

com os pais, a Escola encaminha o       

aluno para o pronto socorro do      

hospital regional de Brazlândia-DF. 

 
5. FESTIVIDADES 

Todos os alunos pais ou responsáveis 
deverão participar dos eventos 

promovidos pela Escola; a falta nestes 
dias acarretará em falta ao aluno. 

 
 
6.  ANIVERSÁRIOS NA ESCOLA 

Podem ser realizados   
mediante as seguintes   
normas: 
✔Marcar, na  

secretaria, com um   
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espaço de tempo de uma     
semana antes da data a     
realizar-se; 

✔Será realizado prioritariamente   
no salão multiuso da escola; 

✔Nos horários de 10h00min às     
10h45min ou das 16h00min às     
16h45min, conforme for   
combinado com a coordenação    
da escola, mas sempre    
observando o espaço de tempo; 

✔ A família deve organizar o local       
para a festa e organizá-lo após a       
festa, deixando tudo em ordem e      
limpo, e trazendo tudo aquilo que      
será necessário para a    
realização da festa; 
 

7. REUNIÕES 
As reuniões serão previamente    
comunicadas aos pais, através de     
informativos e/ou via  Agenda Escolar. 

8.   RELACIONAMENTO: 
Cabe aos pais manter um bom      
relacionamento com os membros do     
colégio, evitando comportamentos   
agressivos, atitudes imorais e    
intimidações a funcionários,   
professores e Irmãs, sabendo que     
estas atitudes são  

 

constrangedoras às crianças, bem    
como um incentivo e um testemunho      
para que estes tenham, com a      
escola, atitudes de desamor e     
desrespeito. 

Os pais deverão sempre ser     
tratados com o devido respeito  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NORMAS A SEREM 
OBSERVADAS PELOS PAIS E 

OU/ RESPONSÁVEIS 
 

1. O aluno deverá vir sempre     
uniformizado. O uso é obrigatório e não       
será permitida a entrada sem o uniforme; 
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2. Entrar e sair no horário certo.      
Deixar a criança somente pelo portão da       
Escola; 
3. Conservar o ambiente escolar. Se     
a criança destruir alguma coisa, os pais       
deverão restituir; 
4. Respeito pela Direção, Irmãs,    
Professores e Funcionários do    
Estabelecimento; 
5. Não mandar a criança doente     
para a Escola; Comunicar à Escola caso       
a criança falte por doença.  
6. 03 faltas no trimestre e 05 no       
semestre não justificadas pode acarretar     
a criança perder a vaga na Escola e não         
renovará a matrícula; 
7. Comunicar, imediatamente, a   
Direção em caso de desistência; 
8. A participação dos pais nas     
atividades da Escola (Reuniões,    
Atividades sociais e Formativas),    
contribui em garantir a vaga da criança       
no ano seguinte; 
 
9. A Escola não se responsabilizará     
pelo uniforme e material sem nome; 
10. Atenção aos hábitos de higiene:     
unhas cortadas e limpas, cabelos curtos      
ou presos e limpos... 
11. Os pais serão chamados todas as      
vezes que a criança tiver comportamento      
agressivo com as crianças, Professor,     
Direção e Funcionários da Escola; 
 
 
12. Os bilhetes e deveres de casa      
deverão voltar assinados pelos pais ou      
responsáveis; 
13. Quem não participar das    
atividades da Escola, será chamado pela      
Direção e questionado; 
14. A Escola é de uma Instituição      
Católica: respeitar os princípios cristãos     
católicos da Escola; 

15. A criança não deverá trazer     
brinquedos, lanche, dinheiro, chiclete...    
para a Escola; 
16. Deixando ou buscando, crianças    
fora do horário a Direção pedirá      
esclarecimentos; 
17. É obrigatório a apresentação da     
CARTEIRINHA, inclusive para os pais,     
no ato de retirada da criança da       
instituição. 
18. A entrada de qualquer pessoa na      
instituição será barrada quando o     
vestuário, desta, estiver inadequado ao     
ambiente escolar. 
19. O estacionamento da escola deve     
ser um local de respeito mutuo e       
bastante prudência, pois há uma     
grande circulação de crianças entre 2      
e 5 anos; 
 

 

 

 

 

Programação JIMJ 2020: 

✔ 09/03 Aniversário da Escola 45 anos 

(comemoração 12/03); 

✔  07/05 e 8/05 Dia das mães/Culminância da 

Semana de Educação para a vida 

✔ 01/04 a 04/06 Gincana 

✔ 04/06 – Prova das bandeirinhas  

✔ 06/06 Festa Junina 

✔ 14/08 Dia dos Pais 

✔ 25/09 Festa da Primavera 

✔ 04/12 Auto de Natal 

✔ Formatura 08 a 11/12 

✔ 21/12 Festa de encerramento  
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Conselho de Classe – 18/06 A 26/06 - 21 a 

28/10 

Formações da Educação Infantil- (Dia ñ 

Letivo)  

 

, 17/06  e 30/09 

Reunião dos Pais 

 Data Horário 

1. 06/02 8hs 

2. 02/04  

3. 10/07   

4. 07/10   

5. 22/12  

 

 

 

 

Turma Data Horário Nome do Projeto 

Sala 01    

Sala 02    

Sala 03    

Sala 04    

Sala 05    

Sala 06    

Sala 07    

Sala 08    

Sala 09    

Sala 10    

Sala 11    

Sala 12    
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PROJETO QUEM SOU EU 

Minha identidade 

TURMA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Maternal I/ sala 12 

PROFESSORA E MONITORAS: Taynara Cristina, Anne, Diana e Edkaioane 

PÚBLICO ALVO: O presente projeto visa alcançar as vinte e duas crianças da             

turma e seus respectivos familiares. 

 

JUSTIFICATIVA: Tendo em vista o momento de desenvolvimento em que as           

crianças da turma de maternal I se encontram, no início da construção de sua              

identidade, e reconhecendo o papel da escola nesse processo, esse projeto tem por             

finalidade favorecer o autoconhecimento e a convivência social, conduzindo à          

descoberta do “EU”, através das dimensões: física, social e emocional. 

                                                                                      

OBJETIVO GERAL: Auxiliar as crianças no processo de construção de sua           

identidade, buscando autonomia, de forma lúdica, através de jogos, brincadeiras,          

músicas, vídeos e diversas atividades.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Reconhecer o nome, saber seu significado e história; 

● Reconhecer os ambientes importantes que fazem parte do desenvolvimento         

de cada criança; 

● Conhecer o corpo, suas partes, sentidos e funções; 

● Reconhecer e nomear os sentimentos e emoções; 

● Reconhecer cada membro da família; 

● Reconhecer as demais relações sociais. 

 

METODOLOGIA: 

Iniciar o processo de autoconhecimento com o reconhecimento do nome, e à medida             

que as crianças alcançarem cada conteúdo, inserir um novo.  
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Realizar rodinhas de conversa sobre cada subtema abordado, inserindo histórias,          

músicas, jogos e brincadeiras. Preparar atividades diversas a serem encaminhadas          

para a casa a fim de envolver a família. 

. 

DESENVOLVIMENTO: 

Meu nome: Apresentar o nome de cada criança, enfatizando inicialmente a aprendizagem            

da letra inicial e apresentar as demais letras progressivamente, por meio da construção             

de fichas a serem usadas pelas crianças cotidianamente. 

Envolver os familiares da criança através de uma atividade encaminhada para a casa,             

questionando o motivo da escolha do nome, significado, quem escolheu. 

  

Minha família: 

Montar com as crianças o livro da família, trabalhando a história e desenvolvendo             

atividades de pintura e colagem.  

Trabalhar a música: Nossa família – Mundo Bita. 

Envolver a família encaminhando para a casa uma atividade de construção da árvore             

genealógica da criança. 

 

Minha casa: 

Trabalhar a música: Nossa casa – Mundo Bita. 

Contar a história: a casa e seu dono. 

Inserir a família através da atividade: Quem vive na minha casa. 

 

Meu corpo: 

● Meu gênero: 

Aprender as diferenças entre os gêneros utilizando bonecos de menino e menina,            

ressaltando as diferenças entre eles. 

Trabalhar a música: Ela e ele – Mundo Bita 

● Partes do meu corpo 
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Trabalhar as partes do corpo através da musicalidade: cabeça ombro joelho e pé, pop              

pop, fui ao mercado, boneca de lata, eu conheço um jacaré. 

Fazer momentos de relaxamento direcionados, com música ambiente e automassagem          

trabalhando as parte do corpo. 

● Meus sentidos 

Construir uma caixa dos sentidos e realizar atividades ao ar livre no jardim da escola para                

experimentar diversas sensações. 

 

Minha autoimagem 

Utilizar caixa com espelho, fazer a construção do autorretrato, trabalhando as           

características físicas de cada criança. 

 

As coisas que mais gosto: 

● O que mais gosto de fazer: 

Inserir no cotidiano escolar as atividades que a criança mais gosta. 

● O que mais gosto de comer: 

Construir uma lista com as comidas favoritas das crianças, através de atividade            

encaminhada para a casa, organizar piquenique no jardim com pratos trazidos de casa. 

● Com o que mais gosto de brincar:  

Levar os brinquedos favoritos da criança no dia do brinquedo de casa. 

● Meu lugar favorito: 

Sugerir como atividade de casa que a família faça um passeio para o lugar favorito da                

criança e tire fotos, realizar posteriormente atividade em sala com as fotos (apresentar o              

passeio na rodinha de conversa e fazer atividade de colagem). 

 

Meus sentimentos e emoções: 

Reconhecimento de emoções através de bonequinhos feitos no EVA e palito de picolé             

com diferentes expressões faciais.  

Através de histórias, estimular as crianças a nomearem corretamente seus sentimentos e            

emoções. 
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Trabalhar a música: Sinto o que sinto – Mundo Bita. 

 

ATIVIDADE DE FECHAMENTO DO PROJETO: Apresentação final, com breve         

explicação do processo de desenvolvimento do projeto, dança e vídeo. Pela manhã a             

apresentação será feita à escola e a tarde, aos pais.  

 

 AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS: 

A avaliação das crianças se dará por meio de observação das atividades realizadas             

em sala de aula e dos relatos das atividades realizadas em casa.  

 

EXPECTATIVAS DE RESULTADOS OU RESULTADOS: Alcançar o conhecimento        

das dimensões que envolvem o processo de aquisição da identidade na infância,            

atingindo os objetivos propostos. 

 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS: 

 

BIBLIOGRAFIA: 

CAMARGO, C. M. SANTOS, A. F. e SILVA, A. T. T. A Filosofia na Educação Infantil:                

Estimulando a aprendizagem por meio de atividades investigativas. In: III Jornada de            

didática: desafios para a docência e II seminário de pesquisa do CEMAD. Londrina,             

2014. 
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Alimentação Saudável 

Alimentar-se bem para crescer com saúde 

TURMA RESPONSÁVEL PELO PROJETO:Maternal 1 

PROFESSORES E MONITORES: Gilvane,Kessia,Hanna e Ariana 

PÚBLICO ALVO: Crianças e adultos 

JUSTIFICATIVA: É preciso desenvolver hábitos alimentares sadios nos alunos (e          

consequentemente em seus núcleos familiares), e conscientizá-los da importância         

de uma boa alimentação para que tenham boa saúde. 

Sabemos que nos dias de hoje a alimentação das crianças vem sendo muitas vezes              

baseada em alimentos artificiais, frituras, doces, prejudicando de forma significativa          

o desenvolvimento sadio do corpo.                             Comer bem                                  

para garantira saúde e a energia não é difícil, basta descobrir como equilibrar os              

mais diversos tipos de alimentos.                               

OBJETIVO GERAL: Promover o consumo de alimentos saudáveis e a consciência           

de sua contribuição para a promoção da saúde de uma forma atraente, lúdica e              

educativa. 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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*Conscientizar os alunos sobre a importância e motivos pelos quais nos           

alimentamos; 

*Incentivar aos bons hábitos alimentares;  

*Identificar as preferencias alimentar dos alunos;  

*Reconhecer os alimentos que faz bem a nossa saúde; 

*Identificar cores, texturas e os diferentes sabores dos alimentos; 

*Reconhecer diversos tipos e origem de alimentos, compreendendo a importância de           

uma alimentação saudável. 

METODOLOGIA: 

- Conversa e registro (desenhos) sobre alimentação preferida da criança; 

- Receitas compartilhadas dos pais com alimentos saudáveis; 

- Construção do gráfico das frutas preferidas; 

- Músicas sobre alimentação; 

- Apresentar vídeos sobre alimentação saudável; 

- Conversa sobre o desperdício de alimentos; 

- Registros dos alimentos mais consumidos na família; 

- Solicitar que cada aluno traga de casa uma fruta, e conversar sobre as              

preferencias através da degustação; 

DESENVOLVIMENTO: Conversa em roda sobre a importância da ingestão de frutas,           

legumes, verduras e alimentos lácteos para a saúde e alimentos prejudiciais á saúde             

quando ingerido em excesso. Assistir vídeos e ouvir musicas sobre o tema para que              

aprendam de forma lúdica. Identificação e diferenciação de texturas e cores através dos             

alimentos. Desenhos para colorir de diversas formas. Leitura de histórias relacionada ao            

tema. Trabalhar as diferenças entre os alimentos industrializados e naturais. Experimentar           

diversos alimentos e receitas em sala de aula. Percepção das diferenças de sabores.             

Confeccionar cartazes e registros com os diversos tipos de alimentos.  

ATIVIDADE DE FECHAMENTO DO PROJETO: Realizar uma apresentação do         

desenvovimento do projeto no salão da escola com apresentação da dança dos alunos,             
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registros e atividades desenvolvidas durante o projeto e degustação das receitas dos pais             

de alimentos saudáveis. 

 AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS: 

EXPECTATIVAS DE RESULTADOS OU RESULTADOS: 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

BIBLIOGRAFIA: siteescolaeducacao.com.br, www.mestredosaber.com.br,   

professorajuce.blogspot.com.br e currículo em movimento do Distrito Federal        

educação infantil. 

 

 

 

 

Universo do Brincar 

O Brincar que encanta o tempo. 

 

TURMA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: 2° PERIODO – SALA 04 

PROFESSORES E MONITORES: GABRIELA, JHULIA E LUCINEIDE 

PÚBLICO ALVO: EDUCAÇÃO INFANTIL 

JUSTIFICATIVA 

É por meio da brincadeira, na ação do brincar, que a criança desenvolve seu              

processo de imaginação e criação e, consequentemente, de compreensão da          

realidade concreta existente a sua volta. 

As brincadeiras antigas proporcionam inúmeros benefícios, tanto no        

desenvolvimento físico, quanto na linguagem, raciocínio, percepção, memoria e         

pensamento, ou seja, no desenvolvimento intelectual. 
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Nesse sentido, pais e escola podem trabalhar juntos, um dando suporte para            

o outro. Ambos são responsáveis por estimular e observar o desenvolvimento das            

crianças, principalmente a partir das vivencias concretas e trocas humanas. 

                                                                                      

OBJETIVO GERAL 

Proporcionar as crianças atividades lúdicas, variadas, atraentes e de resgate          

das brincadeira, visando oferecer e oportunizar aos educandos o lazer e a            

socialização. 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Recuperar as brincadeiras que eram feitas na época dos pais e avós; 

● Desenvolver a linguagem oral; 

● Aprimorar a linguagem escrita; 

● Usar essas atividades para promover o enriquecimento cultural; 

● Trabalhar o conceito e a importância das tradições; 

● Aprimorar a coordenação motora fina por meio da confecção de trabalhos manuais; 

● Incentivar a interação afetiva e a socialização entre criança e família; 

● Aumentar o repertório de brincadeiras infantil; 

● Participar de situações de socialização; 

●  

●  Participar de jogos que sejam trabalhadas regras em grupo; 

● Registrar diferentes formas do brincar; Promover a defesa do direito da criança de             

brincar; 

● Incentivar o brincar que dá oportunidade à criança de escolher livremente o como e              

com quem quer brincar; 

● Criar oportunidades para o resgate de brinquedos e brincadeiras característicos          

das diferentes regiões do país; 

● Estimular a transmissão de valores e cultura da comunidade pela interação das            

gerações mais velhas com as mais novas; 

● Proporcionar momentos agradáveis e de prazer; 
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● Criar laços de amizade; 

● Estimular o trabalho em grupo; 

● Promover o hábito de brincar; 

● Ampliar as possibilidades expressivas nas brincadeiras, jogos e demais situações          

de interação; 

● Explorar e identificar elementos da musica para se expressar, interagir com outros; 

● Produzir trabalhos de arte utilizando a linguagem do desenho, da pintura, da            

colagem e da construção; 

● Estabelecer algumas relações entre o modo de vida característico de seu           

grupo social e de outros grupos. 

METODOLOGIA 

● Pesquisa junto às famílias sobre as brincadeiras da infância; 

●  Pesquisa em livros, revistas ou mídias alguns brinquedos e brincadeiras; 

●  Selecionar alguns brinquedos que possam ser construídos pelas crianças (bilboquê,          

vai e vem, , cavalo de pau, quebra- cabeça, jogo da memória e outros.); 

● Coletar algumas sucatas para confecção dos brinquedos. 

DESENVOLVIMENTO 

● Rodas de conversa (Quais os brinquedos preferidos?) e fazer uma lista com os             

brinquedos em cartaz. 

●  Roda de conversa (Qual a brincadeira preferida?) e escolher algumas para           

brincar. 

●  Pesquisar junto com as famílias sobre as brincadeiras e brinquedos do seu tempo             

de infância. 

●  Ler as pesquisas para as crianças e junto com as crianças selecionar algumas             

para brincamos. 

●  Propor para que as crianças desenhem algumas brincadeiras. 

●  Proporcionar oportunidade para que as crianças conheçam algumas brincadeiras         

e brinquedos. 
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● Confeccionar alguns brinquedos e jogos de sucata. 

●  Escrever junto com as crianças regras de algumas brincadeiras (texto coletivo). 

● Caixa de brincadeiras: as crianças juntamente com a família ira definir, criar uma             

brincadeira para a criança fazer com os colegas em sala. 

● Repassar com ajuda do adulto, brincadeiras para as crianças mais novas da            

escola. 

ATIVIDADE DE FECHAMENTO DO PROJETO 

As crianças irão apresentar o projeto para a escola e a família, mostrando o que               

aprenderam. Através das atividades feitas em sala e com a família. E irão fechar o projeto                

com uma dança. 

 

 AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS 

Avaliar através do interesse e entrosamento durante a realização das          

atividades propostas. 

 

EXPECTATIVAS DE RESULTADOS OU RESULTADOS 

 São resultados esperados desenvolver a capacidade crítica, observadora e o          

interesse pelos jogos, brinquedos e brincadeiras. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

BIBLIOGRAFIA 

Patricia Reis, Brinquedos e brincadeira. Disponivel em       

<http://educandoporamorecomamor.blogspot.com/2011/08/projeto-brinquedos-e-brin

cadeiras.html>. Acessado em 01 de março de 2020. 

Escola Educação, Projeto brinacadeiras antigas. Disponivel em: <        

https://escolaeducacao.com.br/projeto-brincadeiras-antigas/>. Acessado em: 04 de     

março de 2020. 
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PALAVRA CANTADA 

BRINQUEDOS CANTADOS 

VARAL DE HISTÓRIA 

QUINTAL DA CULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Regiões 

Viajando pelo Brasil 

TURMA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: 1º Período – sala 08 

PROFESSORES E MONITORES: Roseli, suzanqueila e valéria 

PÚBLICO ALVO: alunos do 1º e 2º períodos, professores e monitores. 
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JUSTIFICATIVA: A cultura é transmitida de pais para filhos, de geração após geração e é               

de grande relevância que as crianças conheçam e vivenciem a história e os hábitos do               

nosso povo, preservando as nossas tradições. 

Desta forma, o projeto ''VIAJANDO PELO BRASIL'', proporciona às crianças inúmeras           

atividades significativas envolvendo as regiões do nosso imenso Brasil. 

   

                                                                                      

OBJETIVO GERAL: Propiciar atividades que possibilitem aos alunos conhecer algumas          

manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito e participação         

frente a elas e valorizando a diversidade.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

     -   Desenvolver a socialização da criança, incentivando o trabalho em grupo; 

       -  Desenvolver a linguagem oral e escrita; 

        - Respeitar as mais variadas culturas; 

       -  Aproximar a família do aluno ao espaço escolar; 

       -  Tomar conhecimento sobre a valorização do trabalho em equipe; 

       - Conhecer diversos tipos de comidas típicas, vestimentas e folclore.  

       - Conhecer a divisão do Brasil em cinco regiões 

       -  Histórias regionais 

 

METODOLOGIA: 

Rodinha para conversa informal, troca de ideias e análise de conhecimentos prévios,            

Contação de histórias, relatos de experiências vividas pelos alunos, produções artísticas,           

danças, dramatizações.  

 

.DESENVOLVIMENTO: 
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- Conversa com os pais em reunião falando sobre o projeto e sobre a divisão dos alunos                 

em cinco grupos, cada grupo irá ficar com uma região. 

 

O projeto terá a mala viajante, que seguirá para a casa das crianças em esquema de                

rodizio. 

A mala deverá retornar no prazo de dois dias junto com um cartaz contando um pouco                

sobre a cultura da região, curiosidades como: vestimentas, alimentação e folclore           

(lendas). A criança deverá vir caracterizada de acordo com sua respectiva região. 

Serão feitas atividades em sala sobre cada região. 

Os pais junto com as crianças irão fazer algum objeto típico da região( artesanatos em               

geral: louças, tapetes, bolsas, roupas, acessórios, quadros, instrumentos, brinquedos...),         

de acordo com a região do seu filho para ser exposto no dia do fechamento. 

ATIVIDADE DE FECHAMENTO DO PROJETO: 

Festa Regional com exposição de todos os trabalhos elaborados, apresentação dos           

alunos, comidas típicas. A festa terá como convidados as famílias dos alunos e a              

comunidade escolar. 

 

AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS: Acontecerá no decorrer do projeto de acordo com a            

participação dos alunos e dos demais agentes envolvidos. 

 

EXPECTATIVAS DE RESULTADOS OU RESULTADOS: 

O intuito é levar os alunos a refletirem sobre os hábitos, modo de vida, alimentação,               

vestuário e lendas folclóricas, apresentando os diferentes costumes regionais das          

crianças brasileiras e assim se conscientizar de que a realidade de cada um é              

apenas uma parte de um universo maior. Ao trabalhar com a diversidade cultural do              

nosso país, abordamos a nossa identidade cultural e das várias culturas existentes            
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em todo o nosso território nacional, fazendo relações, entrelaçando as diversas           

linhas de conhecimento e eixos temáticos. 

 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS: 

 

 

BIBLIOGRAFIA:http://educacaoinfantilmutirao.blogspot.com/2012/04/projeto-crianca

s-brasileiras.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES 

O VALOR DO BRINCAR 
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Turma responsável pelo Projeto: Sala 07 

Professores e Monitores: Taynara Gonçalves, Cristiane Menezes e Mabel 

Público Alvo:  

Crianças De 2 A 5 Anos e as Crianças Hospitalizadas. 

JUSTIFICATIVA: 

Na educação infantil é importante que as crianças participem de diversas           

experiências. O projeto valores se tornará uma importante ferramenta para que           

possam compreender o mundo ao seu redor e os valores como parte fundamental             

para a o bom desenvolvimento e o entendimento de regras, direitos e deveres, no              

qual a intencionalidade estará em fazer a criança perceber se como parte integrante             

e tranformadora do meio social em que está inserido. 

                                                                                     

OBJETIVO GERAL 

Oportunizar aos educandos do jardim de infância menino jesus, através de ações            

diárias, situações que os ajudem a pensar e desenvolver boas atitudes sobre            

diversos valores. Envolver a comunidade escolar em uma ação de solidariedade           

para o beneficio da comunidade local e as crianças internadas no HRBZ. 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Propiciar o desenvolvimento de valores indispensáveis à formação humana; 

● Oportunizar a criança diferentes situações lúdicas, para que através da convivência           

em grupo possa desenvolver a autonomia, partilha, respeito, solidariedade,         

amizade, felicidade, amor, respeito, responsabilidade, honestidade e paciência  

● Oportunizar dinâmicas que possibilitem a criança valorizar e participar de          

brincadeiras, demonstrando atitudes de amizade, cooperação e respeito, visando o          

bem estar de todos; 

● Incentivar a criança a expressar seu ponto de vista com clareza; 

● Intensificar o trabalho de valores, consciente do papel social da escola; 
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● Oportunizando ações que envolvam a comunidade escolar em atitudes de          

solidariedade que visem o bem estar geral; 

● Compreender a necessidade de conviver com as pessoas, adotando atitudes de           

respeito. 

METODOLOGIA 

 

● Apresentar e explorar cada valor por meio de histórias e vídeos; 

● Cada turma receberá um valor que deverá ser trabalhado durante o ano todo             

em sala e apresentado para a escola por meio de encenação, música, dança             

poesia ou video; 

 

Maternal i – autonomia; 

Maternal ii – patilha e solidariedade; 

Primeiro período - amizade, felicidade e amor; 

Segundo período – respeito, responsabilidade, honestidade e paciência. 

 

● Os alunos da sala levarão uma pasta dos valores que ficará na casa do aluno               

por uma semana e deverá ser devolvida com uma fotografia impressa desse            

momento de interação da criança com a família; 

● Ao entregar a pasta a criança irá recontar a história que ouviu em casa, para               

os colegas de sala, com o auxilio da professora; 

● Como proposta de ação para atingir crianças além dos muros da escola, o             

projeto popõe a melhoria de um espaço para a criação de uma brinquedoteca             

no hrbz (hospital regional de brazlândia), para que a solidariedade faça do            

brincar uma importante ferramenta de recuperação das crianças internadas. 

● Os recursos para a compra dos brinquedos serão buscados por meio de            

doações voluntárias; 

● Os demais serviços necessários, buscaremos em parceria com as famílias          

que mostrarem se dispostas a apoiar a iniciativa; 
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● A finalização do projeto se dará em uma mostra de fotos das fases do              

projeto no salão da escola, e apresentação oral das crianças com uma bela             

dança para fechar, para os alunos da escola no matutino e para os pais da               

turma no vespertino. 

DESENVOLVIMENTO: 

O projeto será iniciado na rodinha de conversa, para entender os conhecimentos prévios             

das crianças sobre os valores que serão explorados durante o ano. Serão trabalhadas as              

letras iniciais de cada valor por meio de associação com os nomes dos alunos da sala. A                 

professora irá explicar a dinâmica da maleta dos valores para as crianças em sala e para                

os pais na reunião de pais. Na pasta conterá um livro de um determinado valor que                

deverá ser trabalhado em casa por uma semana e um envelope que deverá retornar para               

a escola com fotos do momento da história em cada lar. Ao retornar com a mala para a                  

escola a criança terá a oportunidade de recontar e dividir com a turma sobre a               

experiência e a historia contada pela família para toda a turma. 

Cada turma receberá um valor para ser explorado durante o ano, o valor da sala que será                 

entregue pela professora responsável pelo projeto. Cada turma irá apresentar o seu valor             

para a escola em uma pequena apresentação no salão, os momentos deverão ser             

registrados através de fotos que serão expostas na mostra de fotos na finalização do              

projeto. 

Será realizada uma reunião com a comunidade escolar para explicar o projeto e falar              

sobre a importancia da solidariedade e fazer cada um sua parte para uma sociedade              

melhor. Nesta reunião será proposta uma iniciativa de melhoria de um espaço ate então              

não utilizado para que se torne uma brinquedoteca no hospital regional de brazlandia,             

onde as crianças internadas poderão brincar e assim ajudar na recuperação dos que             

precisarem. Os brinquedos e demais recursos necessarios deverão ser conseguidos por           

meio de doações volutárias, e as melhorias estruturais poderão ser realizadas por pais             

volutários. 
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A finalização do projeto será no mês de novembro, em uma atividade no ambiente escolar               

dividida em dois períodos ( matutino com a escola toda e vespertino com os pais das                

crinças da sala) que envolverá uma mostra de fotos do percurso do projeto, apresentação              

explicativa do projeto pelos alunos,  e uma bela dança.  

ATIVIDADE DE FECHAMENTO DO PROJETO: 

 AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS 

EXPECTATIVAS DE RESULTADOS OU RESULTADOS: 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

BIBLIOGRAFIA: 

-Secretaria de educação. GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. CURRÍCULO EM         

MOVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL. 2º ed. BRASÍLIA, 2018. 
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PROJETO ARTES 

ARTE POR TODA PARTE 

 

TURMA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: SALA 9 

PROFESSORES E MONITORES: ELIANE, CILEIDE E THALITA 

PÚBLICO ALVO: Alunos e educadores do 1 período e 2 período 

JUSTIFICATIVA: O mundo é repleto de símbolos e significados que possibilitam           

grandes descobertas nesta fase da infância. A arte possibilita o desenvolvimento de            

atitudes essenciais para o indivíduo como o senso crítico, a sensibilidade e a             

criatividade. A arte faz parte da vida da criança como instrumento de leitura do              

mundo e de si mesma. No processo de aprendizagem em Artes, a criança             

exterioriza seu mundo interno, sua personalidade e seu modo de ver e de sentir as               

coisas. Ela traça um percurso de criação e construção individual que envolve            

escolhas, experiências pessoais, aprendizagens, relação com materiais e        

sentimentos. A criação é exclusividade das crianças, mas cabe ao professor           

alimentar esse percurso de forma intencional, oferecendo propostas e experiências          

variadas. 

                                                                             

OBJETIVO GERAL: Ampliar o conhecimento cultural dos alunos do mundo de forma            

lúdica e criativa, manipulando diferentes objetos e materiais, estimulando o          

desenvolvimento de habilidades como: linguagens, coordenação motora, imaginação,        

sensibilidade, criatividade e percepção. Propiciar o desenvolvimento da expressão criativa          

da criança. Incentivar novos apreciadores de artes 
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  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

  - Emitir opiniões e sentimentos em relação a diversas obras de arte; 

-Desenvolver a sensibilidade, sentimentos e imaginação por meio da apreciação e da             

produção artística; 

-Observar e reconhecer diversas imagens/cenas/obras por meio de fotografias, pinturas,           

objetos, esculturas, gravuras e obras de artistas; 

-Participar de atividades com músicas usadas como fundo para formação de repertorio             

de memória e realização de trabalho corporal livre e direcionado; 

 -Trabalhar o conceito de releitura de uma obra artística; 

-Despertar nas crianças o gosto pela pintura e pelas artes a partir de releituras de Artistas. 

-Despertar o olhar das crianças para obras de artistas famosos, favorecendo o processo             

criativo de cada criança e possibilitando que elas expressem suas opiniões e            

desenvolvam a capacidade de pensar, falar e criar. 

 - Criar livremente utilizando diversos materiais; 

 - Imitar e criar gestos, sons e movimentos corporais;  

-Produzir tintas alternativas a partir de materiais naturais (pó de café, urucum, beterraba,              

folhas verdes, dentre outros); 

METODOLOGIA: 

Brincadeira musical “pé pintor” com a música “ Pé com pé”; 

Hora do conto com a obra literária de Romero Brito: Onde está o urso da amizade; 

Criar livremente com tintas alternativas a partir de materiais naturais; 

Releituras de obras de Ivan Cruz (brincadeiras de infância); 

Música:  O pintor de Jundiaí; 

Fotos das crianças com a releitura de Tarsila do Amaral (Abapuru), (O vendedor de              

frutas) e Romero Brito (O abraço); 

Quadro da obra de Tarsila do Amaral (Operários); 

Visita a museu de obras de artes; 

DESENVOLVIMENTO: 
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- Brincadeira musical: Será usado a música pé com pé como fundo para realização de               

trabalho corporal direcionado: As crianças ouvindo a música irão colocar os pés em             

bacias com tintas e produzirão uma tela com os pés, seguindo alguns comandos dados              

pela professora. Será produzido um vídeo das crianças realizando a brincadeira. 

- Hora do conto: A professora irá contar a história da obra literária de Romero Brito “                 

Onde está o urso da amizade e ao final da história irá convidar a turma para procurar o                  

urso na sala. Será dada algumas dicas para que possam achar o urso da amizade. Em                

seguida a professora explicará que o urso vai ser o novo integrante da sala de aula e que                  

ele irá dormir na casa de cada um deles, e no dia estipulado pela professora irá leva-lo de                  

volta para a escola e dentro da caixa levará uma surpresa para os colegas, aprendendo               

assim a dividir e socializar essa vivencia. 

- Tintas alternativas: Conduzir uma conversa com a crianças contando um pouco sobre              

o uso das tintas de antigamente. Iniciar um debate com perguntas:  

*Do que são feitas as tintas?  

*Vocês já pintaram com alguma tinta diferente? 

*Como poderíamos preparar uma tinta? Em seguida preparar junto com as crianças tintas              

alternativas a partir de materiais naturais: produzir tinta com café, tinta de urucum, tinta de               

beterraba e tinta com terra. Logo após produzir uma pintura no papel. 

- Releituras de Ivan Cruz: Resgatando o verdadeiro sentindo da arte de brincar, que está               

sendo aos poucos deixado de lado, será trabalhado as releituras do Artista Ivan Cruz que               

pintou cerca de 600 quadros, retratando mais de 100 brincadeiras distintas, onde recebeu             

o nome de “brincadeiras de criança”. Esse momento do projeto será envolvido a             

participação dos pais juntamente com as crianças para que em casa façam uma releitura              

de um quadro do artista. A professora irá sortear um tema das “brincadeiras de criança”               

para cada família e juntos farão a releitura do quadro escolhido. Serão convidados             

também a brincarem com os seus filhos com a brincadeira sorteada. 
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- Trabalhando movimento corporal: Estimulando a expressão corporal será trabalhada          

a música “ O pintor de Jundiaí”. Será feita a coreografia e gestos da música, permitindo                

que a coordenação motora global seja enriquecida e refinada.  

- Fotos das crianças com releituras de Tarsila do Amaral e Romero Brito: Através da               

arte vemos um mundo diferente! Esse é o momento de aprender sobre os artistas e               

depois serão tiradas fotos das crianças com releituras das obras Abapuru, O Abraço e o               

vendedor de frutas. 

- Releitura coletiva: Para tanto será utilizado bolas de isopor para representar cada             

criança e será pintado coletivamente o fundo do quadro.  

Construindo a releitura: 

Entregar para cada criança uma bola de isopor para pintar e desenhar o seu rosto. Será                

entregue lã para confeccionarem os cabelos. No coletivo irão fazer e pintar o desenho do               

fundo do painel. As crianças organizarão o rosto que cada um confeccionou no painel.              

Releitura concluída. Após essas etapas o painel será exposto no fechamento do projeto. 

- Participação de outras crianças da escola: Escolher turmas para fazerem releituras            

das obras: 

*Peixe do Artista Romero Brito: confeccionado com CD inutilizado; 

*Urso da amizade de Romero Brito: Utilizando tintas e papéis picados; 

*Borboletas de Romero Brito: Utilizando rolo de papel higiênico e canudinho 

- Visita ao museu para apreciarem obras de artes. 

ATIVIDADE DE FECHAMENTO DO PROJETO: 

 

Participação da familia para apreciarem o momento final do projeto; 

Exposição dos trabalhos realizados durante todo o projeto; 
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Apresentação do video produzido das crianças realizando a brincadeira musical 

Apresentação da obra literaria de Romero Brito “Onde está o urso da amizade.( As              

crianças irão dramatizar a historia) 

Apresentação de dança ( música: O pintor de Jundiaí) 

  

AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS: 

A avaliação do projeto deverá ser realizada durante todo o processo e transcorrer             

das atividades e com as construções de cada criança de acordo com suas             

percepções artísticas e seu desenvolvimento. 

 

EXPECTATIVAS DE RESULTADOS OU RESULTADOS: 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 Bibliografia: 

 

HIGIENE PESSOAL 

HIGIENE BUCAL E CORPORAL 

 

Turma responsável pelo projeto: maternal I  

Professores e Monitores: Francielly, Jéssica ,Rejane E Stéphany. 

Público alvo: Educação Infantil 

Justificativa: Este projeto foi idealizado para que as crianças possam identificar           

partes do seu corpo e terem autonomia na higienização bucal e corporal. 

                                                                                      

Objetivo geral: Possibilitar aos alunos a oportunidade de auto-conheciemento do          

seu corpo e cuidados, expondo para eles alguns produtos e objetos que facilitam a              

higienização bucal e corporal, resultando em uma boa aparência e uma saúde de             

qualidade. 

  objetivos específicos: 
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* Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades,          

reconhecendo suas conquistas e limitações em relação a: escovar os dentes, tomar            

banho, lavar as mãos, pentear os cabelos. 

* Identificar partes do corpo humano. 

* Identificar os materiais utilizados na higiene corporal e bucal, a fim de utilizá-los              

gradativamente, com autonomia.  

* Reconhecer e estimular que bons hábitos de higienee contribuem para a promoção             

da saúde e bem-estar físico e mental. 

* Incentivar o cuidado da higiene pessoal, conforto e a boa aparência. 

Metodologia: 

● Músicas acompanhadas de gestos e movimentos, com o intuito de apresentar e            

memorizar as partes do corpo humano. 

● Imagens ilustrativas sobre a prática e a falta da higienização bucal e corporal, e               

os resultados das aparências. 

● Vídeos de desenhos animados sobre a higiene bucal e corporal. 

● Histórias com auxílio de fantoches. 

● Dinâmicas de higienização das mãos com tintas. 

● Dinâmicas de higienização do corpo com bonecas e água.  

● Brincadeiras de separar produtos de higiene. 

● Confecção de boca, dentes e língua, simulando higieniização bucal para o           

caderno. 

● Visita dos agentes de saúde, para uma inspeção bucal. 

 

 

Desenvolvimento: 

Inicialmente serão introduzidos gestos e movimentos através das músicas, orientando           

assim os ouvintes a conhecerem partes do corpo humano de maneira lúdica e             

descontraída e músicas que ensinam a fazer uma higienização bucal e corporal . 
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▪ Músicas como : cabeça, ombro, joelho e pé; conheço um jacaré; minha            

boneca de lata, Xic Xic Xic ( música sobre escovação, Mundo Bita), escova o              

dentinho Yasmim Verissimo), bom banho(Mundo Bita) , banho bom (Castelo          

Rá Tim-Bum ), lava a mão ( Galinha Pintadinha ).  

Contação de histórias com manuseio de fantoches e demonstração de imagens            

ilustrativas sobre a higienização bucal e corporal, enfatizando sempre o lado positivo da             

boa higienização e seus benefícios a saúde e aparência.  

▪ Histórias: o dentinho contente, bruxinhas e os dentes, a estrelinha que não            

tomava banho. 

 Ultilização da sala de vídeo para que através de desenhos e filmes relacianados              

ao tema as crianças possam ter uma maior absorção de conteúdos, estimulando o seu              

processo de aprendizagem e desenvolvimento. 

▪ Vídeos: Lavar As Mãos ( Paravra Cantada), Lava A Mão (Galinha Pintadinha),            

Lava A Mão ( Yasmim Verissimo), Uma Mão Lava A Outra(Show Da Luna).             

História Do Dentinho, Xic, Xic, Xic( Mundo Bita), Hora De Escovar Os Dentes             

(Play Kids), Escove O Dentinho( Yasmim Verissimo). Hoje vou tomar banho           

(Turma Da Mônica), Hora Do Banho( Maria Clara E Jp), Bom Banho ( Mundo              

Bita), Hora Do Banho ( Anjinho Da Esperança). 

Serão apresentadas as crianças potes vazios de produtos de higienização corporal           

e bucal, explicando sua utilização, após as conversas iniciaremos nossas dinâmicas e            

atividades. Com as dinâmicas as crianças terão vivencias de higienização, iniciando com            

os procedimentos mais fáceis como lavar as mãos, após toda explicação das maneiras             

corretas de lavar as mãos, as crianças terão que demonstrar através de uma competição              

de dois grupos quem fará a melhor higienização das mãos sujas de tintas, ganhando o               

grupo que tiver menos resíduos de tintas nas mãos e menos tempo de lavagem. 
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 Com a dinâmica de higienização corporal as crianças farão experiências com           

bonecas em banheiras com água e sabão líquido, para uma higienização do corpo,             

cabelos, secagem, limpeza das orelhas com produtos apropriados. 

As atividades serão realizadas em folhas a3 com auxílio de tinta, papeis e             

tesouras apropriadas para a idade das crianças, nessas folhas com o auxílio das             

profissionais de sala as crianças confeccionaram dentinho com tinta e escovas com            

papeis, pinturas com giz de cera em desenhos relacionados ao tema, colagem de             

papeis, montando uma boca com cáries e germes e outra boca higienizada para agregar              

ao caderno de atividades individual, atividades práticas, como escovação em frente ao            

espelho, lavagem das mãos e banhos. Enfatizando sempre que a higienização bucal e             

corporal nos proporciona uma a boa aparência e uma melhor saúde. 

Visita dos agentes de saúde (dentistas) na semana do projeto à escola para             

aplicação de flúor, e orientar todas as crianças da escola a fazerem uma boa higienização               

bucal.  

 

Atividade de fechamento do projeto: 

 

na semana de apresentação do projeto higiene, as crianças de toda escola serão              

recebida no salão pela manhã, e cada dia será passado um vídeo ensinando sobre              

higiene pessoal, na segunda-feira será apresentado o nome do projeto e uma breve             

explicação de higiene, será passado o vídeo “uma mão lava a outra” para concientivar as               

crianças a importância da higienização das mãos. Na ter-feira será passado o vídeo             

“hoje vou tomar banho” e concientizar as crianças sobre higiene corporal, boa parência e              

saúde.  

na quarta-feira, 16 de setembro dia oficial para apresentação do projeto higiene, as              

crianças da escola deverão se reunir no salão às 09:00 horas para iniciarmos nossas              

atividades. As crianças irão aprender sobre escovar os dentes com o vídeo “a história do               

dentinho”, assistir à apresentação de dança das crianças do maternal i e conhecer uma              

turma de cada vez nossa exposição. 
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   nesta exposição terá:  

✔ Atividades confeccionadas pelas crianças do maternal i;  

✔ Frases motivadoras para uma mudança de vida em relação a higienização,           

expondo imagens de como fica nosso corpo e saúde com a falta de higiene              

pessoal x rotina de higienização;  

✔ Exposição de produtos de higiene, tendo que colar em partes corpo humano onde             

usamos cada produto de higiene, corpo feito de papel e colado na parede; 

✔ Escovação dos dentes de uma boca gigante feita de papelão de garrafas pet, com              

cáries de massinhas.  

✔ Finalizando atarde com uma explicação sobre o projetos e demonstração de           

higiene bucal e coproral feitas por 3 crianças, apresentação de dança da turma             

para os pais, passeios dos pais com os filhos pelos murais de atividades,             

confraternizando por fim com um lanche coletivo. 

 

Avaliação das crianças 

Expectativas de resultados ou resultados: 

Considerações finais: 

Bibliografia 

 

 

 

Projeto Horta 

Horta na escola 

 

TURMA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: 

PROFESSORES E MONITORES:  Irmã Ivanildes, Célia Maria  Viviane 

PÚBLICO ALVO: Alunos da sala 03 e demais turmas 
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JUSTIFICATIVA:  Observando as dificuldades que as crianças apresentam em         

se alimentar com verduras a horta é um meio de incentivar as crianças a uma               

alimentação, saudável. 

                                                                                      

OBJETIVO GERALConscientizar as crianças e a familia para uma boa          

alimentação saudável e incentivar os pais a fazer uma horta em casa. 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Dar oportunidade as crianças de aprender a cultivar plantas utilizadas como           

alimento. 

Conscientizar da importância  de estar saboreando um alimento saudável e nutritivo. 

Degustação do alimento semeado, saudável e nutritivo. 

METODOLOGIAHorta feita com garrafas pet para levar para casa 

.trabalhar com os objetos próprios da horta, fazendo com que as crianças tenham             

gosto pelo cultivo das plantas. 

a DESENVOLVIMENTO: 

A princípio levar as crianças ao local onde iremos fazer a horta , mostrar o               

ambiente se está limpo ou sujo . Depois entra o processo de plantação.             

Plantamos cenoura, rabanete, e outros legumes e folhagens,. O foco será o            

trabalho com a cenoura iremos fazer passo a passo, desde o plantio a até a               

Depois de plantadas as sementes ,levar as crianças a horta novamente para            

elas verem o crescimento e desenvolvimento da cenoura . Na colheita da            

cenoura algumas crianças irão levar as cenouras as ouras ás outras sala para             

mostrar o resultado do trabalho realizados porelas falar da importância que           

tem  a cenoura para uma boa alimentação. 

Iremos fazer um bolo e suco de cenouras para que as crianças experimente             

seu sabor . Incentivar os pais a criar uma Mimi-horta em suas casa. 

. 
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O desenvolvimento do Projeto na escola será feito em uma série de etapas .Em              

todas elas ,é importante a integração entre os alunos e a professora demais             

pessoas envolvidas. 

Em todas elas há algo que pode ser utilizado como fonte de aprendizado para as               

crianças. 

ATIVIDADE DE FECHAMENTO DO PROJETO: 

 

 AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS 

Observando o desenvolvimento das crianças  

EXPECTATIVAS DE RESULTADOS OU RESULTADOS: 

Que esse projeto atinja e sensibilize as famílias e todas as turmas da Escola. 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS: 

 

BIBLIOGRAFIA:gttp//escolaeducação.com.br/projeto-horta-naescola/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universo do Brincar 
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O Brincar que encanta o tempo. 

TURMA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: 2° PERIODO – SALA 04 

PROFESSORES E MONITORES: GABRIELA, JHULIA E LUCINEIDE 

PÚBLICO ALVO: EDUCAÇÃO INFANTIL 

JUSTIFICATIVA 

É por meio da brincadeira, na ação do brincar, que a criança desenvolve seu              

processo de imaginação e criação e, consequentemente, de compreensão da          

realidade concreta existente a sua volta. 

As brincadeiras antigas proporcionam inúmeros benefícios, tanto no        

desenvolvimento físico, quanto na linguagem, raciocínio, percepção, memoria e         

pensamento, ou seja, no desenvolvimento intelectual. 

Nesse sentido, pais e escola podem trabalhar juntos, um dando suporte para            

o outro. Ambos são responsáveis por estimular e observar o desenvolvimento das            

crianças, principalmente a partir das vivencias concretas e trocas humanas. 

                                                                                      

OBJETIVO GERAL 

Proporcionar as crianças atividades lúdicas, variadas, atraentes e de resgate          

das brincadeira, visando oferecer e oportunizar aos educandos o lazer e a            

socialização. 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Recuperar as brincadeiras que eram feitas na época dos pais e avós; 

● Desenvolver a linguagem oral; 

● Aprimorar a linguagem escrita; 

● Usar essas atividades para promover o enriquecimento cultural; 

● Trabalhar o conceito e a importância das tradições; 

● Aprimorar a coordenação motora fina por meio da confecção de trabalhos manuais; 

● Incentivar a interação afetiva e a socialização entre criança e família; 

● Aumentar o repertório de brincadeiras infantil; 
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● Participar de situações de socialização; 

●  Participar de jogos que sejam trabalhadas regras em grupo; 

● Registrar diferentes formas do brincar; Promover a defesa do direito da criança de             

brincar; 

● Incentivar o brincar que dá oportunidade à criança de escolher livremente o como e              

com quem quer brincar; 

● Criar oportunidades para o resgate de brinquedos e brincadeiras característicos          

das diferentes regiões do país; 

● Estimular a transmissão de valores e cultura da comunidade pela interação das            

gerações mais velhas com as mais novas; 

● Proporcionar momentos agradáveis e de prazer; 

● Criar laços de amizade; 

● Estimular o trabalho em grupo; 

● Promover o hábito de brincar; 

● Ampliar as possibilidades expressivas nas brincadeiras, jogos e demais situações          

de interação; 

● Explorar e identificar elementos da musica para se expressar, interagir com outros; 

● Produzir trabalhos de arte utilizando a linguagem do desenho, da pintura, da            

colagem e da construção; 

● Estabelecer algumas relações entre o modo de vida característico de seu           

grupo social e de outros grupos. 

METODOLOGIA 

● Pesquisa junto às famílias sobre as brincadeiras da infância; 

●  Pesquisa em livros, revistas ou mídias alguns brinquedos e brincadeiras; 

●  Selecionar alguns brinquedos que possam ser construídos pelas crianças (bilboquê,          

vai e vem, , cavalo de pau, quebra- cabeça, jogo da memória e outros.); 

● Coletar algumas sucatas para confecção dos brinquedos. 
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DESENVOLVIMENTO 

● Rodas de conversa (Quais os brinquedos preferidos?) e fazer uma lista com os             

brinquedos em cartaz. 

●  Roda de conversa (Qual a brincadeira preferida?) e escolher algumas para           

brincar. 

●  Pesquisar junto com as famílias sobre as brincadeiras e brinquedos do seu tempo             

de infância. 

●  Ler as pesquisas para as crianças e junto com as crianças selecionar algumas             

para brincamos. 

●  Propor para que as crianças desenhem algumas brincadeiras. 

●  Proporcionar oportunidade para que as crianças conheçam algumas brincadeiras         

e brinquedos. 

● Confeccionar alguns brinquedos e jogos de sucata. 

●  Escrever junto com as crianças regras de algumas brincadeiras (texto coletivo). 

● Caixa de brincadeiras: as crianças juntamente com a família ira definir, criar uma             

brincadeira para a criança fazer com os colegas em sala. 

● Repassar com ajuda do adulto, brincadeiras para as crianças mais novas da            

escola. 

ATIVIDADE DE FECHAMENTO DO PROJETO 

As crianças irão apresentar o projeto para a escola e a família, mostrando o que               

aprenderam. Através das atividades feitas em sala e com a família. E irão fechar o projeto                

com uma dança. 

 

 AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS 

Avaliar através do interesse e entrosamento durante a realização das          

atividades propostas. 

 

EXPECTATIVAS DE RESULTADOS OU RESULTADOS 
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 São resultados esperados desenvolver a capacidade crítica, observadora e o          

interesse pelos jogos, brinquedos e brincadeiras. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

BIBLIOGRAFIA 

Patricia Reis, Brinquedos e brincadeira. Disponivel em       

<http://educandoporamorecomamor.blogspot.com/2011/08/projeto-brinquedos-e-brin

cadeiras.html>. Acessado em 01 de março de 2020. 

Escola Educação, Projeto brinacadeiras antigas. Disponivel em: <        

https://escolaeducacao.com.br/projeto-brincadeiras-antigas/>. Acessado em: 04 de     

março de 2020. 

PALAVRA CANTADA 

BRINQUEDOS CANTADOS 

VARAL DE HISTÓRIA 

QUINTAL DA CULTURA 
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Projeto Trânsito 

Educação, Atenção, Responsabilidade 

 

TURMA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Maternal II Sala 6 

PROFESSORES E MONITORES: Ana Lidia Bruna e Poliana 

PÚBLICO ALVO: Crianças bem pequena e Crianças Pequenas do Jardim de           

Infancia do Menino Jesus e os responsáveis. O Projeto Trânsito na Escola pode             

contribuir significativamente para a conscientização das crianças a respeito da          

promoção de um trânsito mais seguro. Através desse, elas poderão, inclusive, atuar            

como agentes educativos em suas famílias. 

JUSTIFICATIVA: Através deste projeto pretende-se resgatar respeito ao pedestre e          

as leis de transito e conscientiza-lo como os condutores do futuro. Além disso, os              

pequenos fazem parte do trânsito, e por isso, desde muito cedo precisam estar             

atentos ao comportamento que devem ter, seja na hora de passear com os pais, na               

hora de atravessar a rua, andar no transporte público ou brincar na rua. 

                                                               

OBJETIVO GERAL: As escolas são berços de importantes transformações sociais,          

já que apresentam informações pertinentes e potencializam as reflexões a respeito           

de temas importantes. Assim, a formação de cidadãos mais preocupados com o            

trânsito, além do seio familiar Garantir o contato com as placas de            

trânsito,sinalizações e apresentar algumas regras tanto como condutores ou         

pedestres ás crianças bem pequenas a se tornar condutores ou pedestres           

conscientes.  
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  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Desenvolver a consciência a respeito da importância de respeitar as normas de            

trânsito; 

Aprender sobre as histórias dos meios de transporte; 

Analisar atitudes positivas e negativas no trânsito; 

Identificar quais são os principais motivos pelos quais os acidentes de trânsito            

acontecem e como podem ser evitados; 

Conhecer, ainda que minimamente, a sinalização de trânsito e suas interpretações; 

Construir valores e comportamentos que impactam na vida das pessoas, como a            

paciência, solidariedade, tolerância e respeito, de forma a melhorar a convivência           

das pessoas no trânsito; 

Incentivar a educação no trânsito por meio de aplicações em diversas disciplinas; 

Conhecer quais são os locais de risco e como evitá-los ao brincar e andar na rua; 

Explorar quais são as atitudes seguras para os pedestres. 

 Identificar a Educação para o Trânsito como fator de segurança pessoal e coletiva 

Reconhecer as cores dos sinais de trânsito; 

Identificar os principais sinais de trânsito 

Identificar comportamentos que proporcionem segurança no trânsito e os         

comportamentos que proporcionem ou comprometem essa segurança 

 

METODOLOGIA 

Semáforo luminoso e placas de transito. 

Utilizar recursos lúdicos para criação de carrinhos como sucatas e          

transforma-las em brinquedos. 

Recursos audiovisuais. 

Utilizar os meios de transporte da escola velotrol, bicicleta, carrinhos. 

Teatro animado do DER. Transitolândia. 

Confecção de sinalizações de trânsito que podem ser colocadas por toda a            

escola; 
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Pesquisas em jornais e na internet sobre as principais causas de acidentes de             

trânsito 

Conversa informativa sobre os principais pontos acerca do assunto; 

Brincadeiras dirigidas; 

Debates e discussões em sala de aula abordando os principais pontos           

relativos ao trânsito, como por exemplo, a desobediência das sinalizações,          

comportamento de motoristas e pedestres e consciência nas relações de          

trânsito; 

Jogos caixa do curso do DETRAN-DF; 

Atividades com as cores do semáforo; Atividades pedagógicas para imprimir; 

Passeios fora da escola para que os alunos conheçam as principais formas de             

sinalização, além de observar o trânsito; 

Confecção de murais, painéis e cartazes sobre a conscientização no trânsito; 

Palestra com um agente de trânsito especializado em educação de trânsito           

para crianças; 

Simulações de situações do trânsito, como por exemplo, atravessar a rua na            

faixa de pedestres, saber quando semáforo permite a travessia, etc.; 

Atividades que envolvem pintura, colagem, recortes com diversos materiais; 

Apresentação de vídeos educativos; 

Observação do trajeto casa-escola e escola-casa. 

 

 

DENVOLVIMENTO:  

Fazer carteira de Motorista para as crianças explicar que e a liberação para             

dirigir veículos de brinquedos, pois somente o adulto pode dirigir automóvel. 

Vamos iniciar na roda de conversa falando sobre o que é. E o que tem no                

Trânsito. 

Daremos nomes a alguns sinais de Trânsito e mostrar as placas: 

Dê a preferência 

PARE 

89 
 



 

Ondulação (quebra molas) 

Semáforo 

 Estacione 

 Proibido estacionar 

Proibido estacionar e parar 

Profissionais do Trânsito: Motorista, Policial, Guarda de Trânsito - Fazer o           

chapéu e a placa para o Trânsito PARAR: 

Um dia Especial! Montar um mini trânsito, colocar as placas de trânsito e             

semáforo para pedestre e automóvel.  DER- Transitolândia 

Nas cidades o Trânsito pode ser calmo ou intenso. Os carros estão por todos              

os lados. Vamos fazer um carrinho com palitos de picolé: 

Trabalhar as virtudes: Paciência, Temperança (disciplina); Tolerância,       

Responsabilidade e Humildade. 

Musicas e filmes educativos sobre o transito. 

Exposição em quadros placas de transito. 

Meios de Transporte. AGUA, TERRA, AR. 

 

ATIVIDADE DE FECHAMENTO DO PROJETO: Profissionais do DER irão montar uma           

mini cidade na escola para que as crianças sejam cidadaos conscientes no trânsito             

, teatro educativo, jogos e atividades com as outras turmas da escola. Entrega de              

kits do pessoal do DER para agregar valor ao projeto. 

Apresentação da sala 6  no salao da escola. Mundo Bita “Condutores do futuro”. 

 

 AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS 

Será feita durante a realização do projeto e o público alvo atingido por elas. 

 

EXPECTATIVAS DE RESULTADOS OU RESULTADOS: 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
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BIBLIOGRAFIA: 

Curriculo em movimento da Educaçao Infantil 

Detran nas escolas-DF 

Projeto Transitolândia DER-DF 

Blog Ensinar e Aprender 

Pinterest. 

 

Projeto “Brincando e encantando com histórias” 

Brincando no mundo da literatura 

Turma responsável pelo projeto: Segundo período, sala 2  

Professores e monitores: Magda, Eliana, Stephanie.  

Público alvo: Professores do maternal, primeiro e segundo período ( Jardim de Infância             

Menino Jesus), Projeto Social Estrela de Belém, ex professora da escola.  

Justificativa: Através deste projeto pretende-se resgatar os contos de fadas e           

fábulas que estão um pouco ausentes da vida escolar dos alunos. Pretende-se            

também estimular através destes, o gosto da leitura.  

Objetivo geral: Aprender que a leitura também é um instrumento para a aprendizagem e              

que introduzida de forma prazerosa, com ferramentas lúdicas que permite as pessoas            

explorarem mundos diferentes dos seus reais ou imaginários, que as aproximam de            

outras pessoas e de suas ideias, que as converte em exploradores de um universo que é                

construído com a imaginação  

Objetivos específicos:  

- Levá-los a refletir sobre os componentes que são comuns á maioria dos contos de              

fadas;  

- Provocar a curiosidade e consequentemente, o gosto pela leitura;  

- Despertar a criatividade e imaginação;  

- Compreender o que lê;  
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- Organizar ideias e pensamentos;  

- Desenvolver a linguagem oral e ampliar o vocabulário;  

- Participar de brincadeiras e jogos contados ritmicos;  

- Participar de atividades que interagem músicas e histórias, estimulando imaginação, o           

lúdico e o faz de conta;  

- Manusear diversos portadores de textos(revistas, encartes, livros de papel de borracha e            

de pano, etc)  

Metodologia: Garantir o contato com as obras e apresentar diversos gêneros as crianças             

pequenas é a principal função dos professores para desenvolver os comportamentos           

leitores e o gosto pela leitura desde cedo. Manusear as obras, encantar-se com as              

ilustrações e começar a descobrir o mundo das letras. E nas salas de educação infantil               

que você, professor, deve apresentar os diversos gêneros á turma. Nessa fase, o que              

importa deixar-se levar pelas histórias sem nenhuma preocupação em ensinar leitura. Ler            

para os pequenos é comentar a obra com eles é fundamental para começar a              

desenvolver os chamados comportamentos leitores.  

Desenvolvimento: A literatura infantil deve ser compreendida como abertura para a           

formação de uma nova mentalidade á iniciação lúdica do pré-leitor mesmo antes do             

iniciado o processo de alfabetização. Através do prazer pela leitura infantil, a criança             

estará transformando o imaginário em seu cotidiano. Entretanto é de extrema relevância            

os pais e a escola levar a criança a ser um bom leitor, pois sem o estímulo deles, ela não                    

se tornará um cidadão crítico.  

Nesse sentido, para abordar o tema literatura infantil na educação infantil, o professor irá              

utilizar várias práticas pedagógicas com a criança, levando-a a aquisição da importância            

da leitura.  

A compreensão da leitura voltada ao público infantil, poderá ser trabalhada através da             

imagem e figuras ilustradas que se compõem no espaço lúdico em sala de aula.  

Atividade de fechamento do projeto:  

                                                               Café literário/ Chá literário  

Os alunos serão apresentados aos grandes escritores da literatura brasileira em           

seus variados estilos, como Vinícius de Moraes, Graciliano Ramos, Monteiro Lobato           

92 
 



 

público presente em forma de teatro, canções, jograis, danças e leituras, levando o             

recado contido nas obras famosas e imortais dos autores brasileiros.  

O envolvimento de todos será o fator decisivo para o sucesso do trabalho. Os              

alunos puderam descobrir a magia que há numa boa leitura desafio constante de             

professores e técnicos num mundo onde a facilidade de comunicação, por meio das             

redes sociais pode ofuscar o prazer e a importância da leitura propriamente dita, a magia               

de viajar nas páginas escritas pelos grandes mestres que estão eternizados pelos seus             

escritos. O mais importante de tudo, será perceber o envolvimento de cada aluno ao              

apresentar os textos escolhidos, dramatizando, interpretando e transmitindo o ideal de           

quem os escreveu.  

Considerações finais:  

Bibliografia:  

- Literatura infantil: gostosura e bobices  

- História social da criança e da família  

- Referencial curricular nacional para Educação Infantil  

Périodo de duração do projeto: Maio a outubro/2020.  

Local de realização do projeto: Jardim de Infância Menino Jesus  
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