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3. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

 

A reflexão da Proposta Pedagógica de 2020 (PP) começou na Semana 
Pedagógica entre a direção e o grupo de professores. 

 Em março de 2020 – 2º mês do retorno no ano letivo – o decreto nº 
40,509 de 11/03/2020 suspendeu as aulas devido a Pandemia causada pela COVID 
19. As aulas seriam suspensas por 5 dias, mas com a contaminação rápida do vírus, 
os prazos de suspensões das aulas presenciais foram dilatando-se. Em maio, o 
chefe do poder executivo local, assinou o decreto nº 40.817 de 22/05/2020 
suspendendo as aulas presenciais por tempo indeterminado e iniciou a organização 
do regime de Tele trabalho para todos os servidores da SEEDF. 
 Juntamente com a suspensão da aula presencial, suspendeu a escrita da PP 
de 2020. A retomada da sua reflexão e escrita se deu no início do regime do Tele 
trabalho, em junho.  
 O que há de novo na historicidade do Jardim é a atuação remota das 
professoras com as crianças. Tendo como parceiro imprescindível, a família. Essa 
nova atuação pedagógica precisou ser dialogada, refletiva e estudada por todos 
sujeitos da educação.   

O diálogo e a sistematização remota da PP iniciaram com toda a equipe 
educacional e utilizou-se a Plataforma Zoom. O mesmo meio foi utilizado para 
dialogar com as famílias e com as crianças, por meio dos Encontros Acolhedores.  

Essa plataforma foi identificada como a mais acessível para protagonizar a 
fala de todos os sujeitos responsáveis pela formação integral da criança. 

As reflexões identificadas sobre o momento atual foram norteadores para 
sistematização da PP. As reflexões relacionada foram: 1) afastamento das crianças 
das escolas; 2) emoções evidenciadas por todos os envolvidos no trabalho 
pedagógicos (familiares, professoras, gestores, orientadores, servidores e 
crianças); 3) reconhecimento da nova forma de atuar pedagogicamente 
(participação ativa das famílias); 4) respeito a integridade das crianças; 5) olhar 
pedagógico para a natureza como ambiente educativo necessário para uma 
possível retomada das atividades presenciais segura. 

A PP 2020 apresentará uma ação pedagógica sensível, acolhedora, 
dialogada com todos os sujeitos que estão envolvidos com o Jardim. 

Essa PP, construída coletivamente fortalecerá o Jardim de Infância 21 de 
Abril em busca do cumprimento de sua função social garantindo às crianças o 
acesso aos conhecimentos sistematizados em articulação com os saberes 
construídos em espaços sociais diversos.  

 
   

4. HISTORICIDADE DA ESCOLA 

O Jardim de Infância 21 de Abril foi inaugurado em 12 de setembro de 1959, 
antes mesmo de ser instalada a Capital da República Federativa do Brasil. Trata-se 
de um dos mais conhecidos e tradicionais Jardins de Infância de Brasília. 

Situada na EQS 707/708 Sul (em frente à Praça 21 de Abril), teve suas 
atividades iniciadas em fevereiro de 1960, sob a direção da professora Maria Tereza 
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de Medeiros Falcão. Nessa época, tornou-se conhecido com a denominação de 
Jardim de Infância da Caixa Econômica, por estar localizada nas imediações das 
casas pertencentes a esse órgão e receber recursos financeiros da CEF – Caixa 
Econômica Federal, destinados à manutenção e reparos nas instalações. 

O Decreto “N” n° 481 – GDF, de 14/01/1966, relacionou esta unidade escolar 
com o nome de JARDIM DE INFÂNCIA DA PRAÇA 21 DE ABRIL – SUL. E pela 
resolução n° 95-CD, de 21/10/1976, passou a denominar-se JARDIM DE INFÂNCIA 
21 DE ABRIL. 

A região onde o Jardim foi construído é predominantemente voltada para as 
quadras residenciais e pequenos comércios locais, num terreno bastante arborizado 
medindo cerca de 5.000 m2 e com área construída de aproximadamente 1.700 m2, 
a escola mantém, ainda hoje, sua estrutura física original. 

Ao longo de 54 anos, poucas modificações foram feitas na sua estrutura 
física. No ano de 2000, foi inaugurada uma piscina com aquecimento solar; em 
2005, foi construído um banheiro para ANEE (aluno com necessidades educativas 
especiais); em 2009, foram construídos quatro banheiros infantis nas salas de aula, 
uma secretaria e um depósito para merenda (adaptação de um espaço já existente, 
destinado ao armazenamento de gêneros alimentícios); em 2012, uma portaria e 
um refeitório para os alunos, construídos em 2012 e em 2014, um depósito para 
produtos de limpeza e uma sala/copa para os servidores (também adaptação de 
espaços já existentes). 

Em termos de estrutura urbana além do comércio local (bem estruturado), a 
região conta com serviços de telefonia, internet e correio, pontos de transportes 
coletivos (ônibus e metrô), postos de saúde e hospitais, postos policiais e 
delegacias, associações de moradores, instituições de apoio à família e proteção à 
criança, como Conselhos Tutelares, CRA’S, ABRACE, Centros de Ensino 
Especial/Estimulação Precoce, Vara da Infância e da Juventude, entre outros. 

4.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

ESTRUTURA FÍSICA: 

04 salas de atividades; 

01 sala de leitura; 

04 banheiros infantis (sendo uma em cada sala de aula e outro para eventos 
diversos 

exclusivo para crianças); 

01 cozinha; 

01 sala para coordenação pedagógica com banheiro; 

01 sala para professores; 

01 secretaria;01 banheiro para pais; 

01 banheiro para servidores; 

01 banheiro para professores; 
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01 auditório; 

01 sala para direção; 

01 casinha de boneca; 

01 piscina coberta e com aquecimento solar; 

01 parque infantil; 

01 banheiro adaptado para estudantes com deficiência; 

01 depósito para gêneros alimentícios da merenda (FAE). 

4.2 DEMANDAS FÍSICAS DA INSTITUIÇÃO: 

01 refeitório coberto com cozinha experimental; 

01 sala de professores maior e mais arejada; 

Iluminação e ventilação adequadas no auditório bem como em todas as salas de 

atividades (climatização com ar condicionado); 

01 piso tátil para atender as pessoas com deficiência visual; 

01 piso antiderrapante no auditório; 

Piso antiderrapante na entrada/portaria; 

Rampas de acessibilidade; 

Revitalização dos brinquedos do parque infantil; 

Reforma do teto da sala de leitura e piso; 

Solução para o aquecimento da piscina. 

4.3 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Da Unidade Executora (UEX): 

Nome: Associação de Pais e Mestres do Jardim de Infância 21 de Abril 

CNPJ – 00421131/0001-42  

End. SEPS 707/907 Sul, Praça 21 de Abril 

Tel/Fax – 3901-2615 

E-mail – ji21deabril@ibest.com.br ou ji21deabril@gmail.com.br 

Presidente: Katiúscia Lucas da Silva Lemos 

 

Data da fundação – 12 de setembro de 1959 Registros 

mailto:ji21deabril@ibest.com.br
mailto:ji21deabril@gmail.com.br
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Utilidade pública 

Da Instituição Educacional: 

Nome: JARDIM DE INFÂNCIA 21 DE ABRIL 

End. – SEPS 707/907 sul, Praça 21 de Abril 

Tel/Fax – 3901-2615 

E-mail – ji21deabril@ibest.com.br ou ji21deabril@gmail.com.br 

Localização – Zona urbana 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

Turno de funcionamento: 

Matutino: 07h30 às 12h30 

Vespertino: 13h30 às 18h30 

Secretaria: 07h30 às 12h30 e 13h30 às 16h30. 

Nível de ensino ofertado –   Educação Básica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1° e 2° Períodos da Educação Infantil 
Total de crianças nos turnos Matutino e Vespertino: 148 

4.4 MANTENEDORA 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF 
Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

CNPJ 00.394.676/0001-07 

 

4.5 UNIDADE DE ENSINO 

Jardim de Infância 21 de Abril 

EQS 707/708 Sul (Praça 21 de abril) – Asa Sul 

Brasília/DF 72.080-370 

Telefone: (61) 3901-2615 / 3443-1328 (orelhão) 

E-mail: ji21deabril@ibest.com.br ou ji21deabril@gmail.com.br 

 

mailto:ji21deabril@ibest.com.br
mailto:ji21deabril@gmail.com.br
mailto:ji21deabril@ibest.com.br
mailto:ji21deabril@gmail.com.br
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4.6 GESTÃO 

 

4.7 SOE 

NOME MATRÍCULA 

Cristiane Simões Pires de Figueiredo 212703-2 

 

4.8 CORPO DOCENTE 

SALA PERÍODO PROFESSORA MATRÍCULA 

Vermelha 1° A  Alzira Maria da Cruz Filha 0037493-8 
 

CH: 40 horas 

Verde 1° B  Claudia Elisia Gomes Cabral 219433-3 

CH: 40 horas 

Amarela 2° A Cristina Cruz Melo Franco Cunha 0037455-5 
 

CH: 40 horas 

Azul 2° B Neide Ferreira de Santana 241488-0 
 

CH: 40 horas 

Vermelha 1° C Ludmila Mendes Carvalho          

(Contrato Temporário) 

6073524-4 
 

CH: 40 horas 

Verde 1° D Luciane Rodrigues de Almeida  

(Contrato Temporário) 

6068870-X 

 

CH: 40 horas 

NOME MATRÍCULA 

Diretora: Katiúscia Lucas da Silva Lemos 200075-X 

Vice-Diretora: Adriany Cronemberger Costa 42706-3 

Chefe de Secretaria: Mauro Oliveira Vargas 29356-3 

Coordenação Pedagógica: Janaina Segatto Menezes 230337-X 
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Amarela 2° C Christiane Fabrícia de Alcantara 
 

0047587-4 
 

CH: 40 horas 

Amarela 2° CII Juliana Cardoso Azevedo Ávila 219347-7 

 
CH: 20 horas 

Amarela 2° D Aparecida José Ferreira Dias   

(Contrato Temporário) 

6073644-5 
 

C.H 40 horas 
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4.9 EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS (ESV) 

NOME 

Catarina Ferreira Drummond 

Cláudia Cardinale Gouveia Monteiro 

Janaina da Silva Barbosa 

Thainan Costa de Andrade 

 

4.10 AGENTES DE GESTÃO EDUCACIONAL 

Copa e Cozinha  Matrícula 

Everaldo Gramacho de Souza 29196-X 

  

Conservação e Limpeza  Matrícula 

Osmarina da Silva Santos 47654-4  

Vigilância  Matrícula 

Antônio Carlos Gomes Miguel 47601-3  

Carlos César Correia Costa 22080-9  

Francisco Pereira Reis 22800-1  

José Antônio do Nascimento Sousa  22597-5 

José Valdeni dos Santos  21532-5 

Juvenal Portela dos Santos 20297-5  

   

Serviços Gerais  Matrícula 

Marlene de Jesus Ferreira (Readaptada/ Portaria) 21060-9  

                          

                    Terceirizados (JUIZ DE FORA)  Matrícula  

Jucilene Mota de Carvalho 0051521  

Marineide Soares da Silva 005140-1  

Lázaro da Conceição Oliveira 0049925  

Maria de Jesus Gomes dos Santos 005147-9  

                    Terceirizado (G&E) Matrícula  

Tatiana Alves Martins         

006750 
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5. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR  

O JARDIM DE INFÂNCIA 21 DE ABRIL apresenta uma característica bem 
peculiar; recebemos constantemente pais e/ou membros das famílias, que aqui 
estudaram, e retornam à procura de uma vaga para matricularem seus filhos, 
sobrinhos, netos e até vizinhos, sempre saudosos do tempo que passaram na pré-
escola. 

Com isso, buscamos sensibilizar e envolver toda comunidade escolar e 
despertar nas crianças o prazer e o amor pela escola, a fim de que em longo prazo, 
essa clientela também volte a procurar o nosso jardim, como primeira opção para o 
início da escolarização dos seus possíveis descendentes. 

A escola atende crianças de todo Distrito Federal, envolvendo a comunidade 
local e entorno devido ao fato de muitas famílias trabalharem no Plano Piloto e nas 
proximidades – necessitando trazer seus filhos para uma escola mais próxima – ou 
ainda, por fazerem opção em matricular seus filhos neste Jardim em especial, 
argumentando boas referências, indicação de terceiros, proposta pedagógica, área 
verde e espaço aberto, proximidade com a escola de outros filhos e familiares que 
já estudaram aqui. 

Vale ressaltar que, por estar inserido em meio à capital federal – centro de 
eventos culturais e educativos como exposições, feiras, teatros, museus, 
bibliotecas, cinemas, possibilitando a ampliação da vivência nesses espaços 
durante a realização de passeios e visitas monitoradas com as crianças, ações 
previstas na Proposta Pedagógica. 

O JI 21 de Abril conta com uma equipe docente com formação superior em 
Pedagogia, alguns com especialização, mestrado e com variada experiência em 
tempo de atuação na educação de crianças pequenas, e também com professoras 
que ingressaram recentemente na Carreira do Magistério Público. Com relação ao 
corpo técnico que dispomos, temos felizmente profissionais que fortalecem e 
enriquecem os pilares de uma educação inovadora. 

Temos alguns aspectos que influenciam diretamente nas atividades e no 
trabalho pedagógico, a saber: 

 Entendimento e compreensão da função social da Educação Infantil no 
desenvolvimento das crianças por parte das famílias, que insistem em 
práticas excessivamente escolarizantes voltadas para a antecipação da 
alfabetização que acabam gerando conflitos e impasses no âmbito escolar; 

 Conflitos de concepções e práticas pedagógicas que nem sempre vão ao 
encontro das reais necessidades infantis; 

 A instituição recebe a  APM (Associação de Pais e Mestres) no valor de R$ 
50 (cinquenta reais por criança – opcional). Verifica-se que a mesma é 
insuficiente para atender aos projetos que o JI 21 de Abril desenvolve como: 
capoeira, manutenção da piscina e salas de aula, complementação da 
alimentação escolar, pequenos reparos, etc.; 

 Problemas em relação à grande quantidade de gatos que vivem pela escola. 
Além de sujar e contaminar o gramado e a areia, colocam em risco a saúde 
de nossas crianças, visto que circulam pelos mesmos ambientes.
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5.1 RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO SÓCIO-
ECONÔMICO 

 
A ficha perfil encontra-se no anexo 1 desse documento bem como a devida 

tabulação de todos os dados recebidos.  
Ao analisar a tabulação dos dados constatou-se que mais da metade dos 

pais são casados e uma parcela considerável é separada onde, na maioria das 
vezes, a guarda é da mãe, mas essa realidade varia de turma para turma, pois 
constatamos que em algumas salas a grande maioria dos casais são separados. 

Grande parte das famílias é composta por quatro e cinco membros que 
residem na mesma casa, enquanto uma pequena parcela é composta por mais de 
seis pessoas. Constatamos que em anos anteriores, as famílias eram mais 
numerosas. 

Mais da metade dessas famílias possui renda familiar acima de três salários 
e uma quantidade mínima recebem menos de um salário. Em relação ao ano 
anterior, percebemos que o número de famílias carentes era bem maior. 

O meio de transporte mais utilizado para chegar à escola é o carro próprio 
seguido do transporte escolar. Vale ressaltar que os membros de algumas famílias 
trabalham no Plano Piloto e por esse motivo utilizam o carro e aproveitam para 
deixar as crianças na escola. 

Shoppings, cinemas e parques de diversões são os lugares mais 
frequentados pelas crianças com suas famílias seguidos de templos e igrejas. Com 
esses dados verificamos que nossas saídas de campo para centros culturais, 
teatros e shows devem ser intensificadas, inclusive aquelas que são pagas. Além 
das saídas, informaremos as famílias sobre eventos culturais através dos nossos 
murais, comunicação via agenda, redes sociais (WhatsApp), álbuns seriados 
dispostos nos espaços comuns da escola. 

A grande maioria de nossas crianças já frequentou outras unidades 
escolares, isto nos mostra que essas famílias possuem membros que trabalham 
fora e optam por levar a criança mais cedo à escola por considerarem uma 
alternativa segura e com maior relevância pedagógica. Por isso, nossas atividades 
devem ser mais diversificadas e desafiadoras e precisam valorizar os interesses 
infantis uma vez que elas já trazem vivências escolares de outras unidades 

De acordo com os dados apresentados as crianças ficam no contra turno, na 
maioria das vezes, com as mães. Nota-se em especial que nas turmas de primeiro 
período as crianças ainda são muito dependentes, não conseguem fazer o uso do 
banheiro com autonomia e a organização dos seus pertences pessoais ainda é 
grande. Muito tem dificuldade para se vestir, talvez porque estavam exclusivamente 
aos cuidados das mães e avós. 

A maioria das crianças não realiza atividades no contra turno o que é 
evidenciado no excesso de energia, ansiedade em explorar os espaços e excesso 
de tempo dispensado no uso de tecnologias. 

Observa-se uma mudança do perfil das regiões administrativas onde as 
crianças residem. Vinte e sete por cento (27%) reside na Asa Sul, contudo, 
atendemos também aquelas que residem no Paranoá, Itapuã, Águas Claras, Guará 
Planaltina e Jardim Botânico. 

Grande parte das famílias são cristãs (católicos) seguidos de evangélicos e 
com uma pequena minoria que não declararam sua opção religiosa. 

http://igrejas.com/
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A maior parte das crianças não apresenta problemas de saúde, contudo, há 
uma parcela significativa com problemas respiratórios, alergias não especificadas e 
intolerância alimentar. 

Grande parcela de crianças do Jardim de Infância 21 de Abril não faz uso de 
medicamento contínuo. Aqueles que utilizam são referentes a problemas 
respiratórios que correspondem a uma pequena minoria.  

Segundo os dados, a maioria não tem nenhum tipo de acompanhamento 
médico ou similar, todavia o gráfico indica aqueles que fazem algum tipo de 
acompanhamento estão voltados para terapia ocupacional e psicoterapia. 

Acredita-se que o número de crianças que necessitam de acompanhamento 
é maior do que os dados apresentados. Temos um número significativo de crianças 
que apresentam algum tipo de alergia, por isso adaptamos o lanche a realidade da 
maioria. 

Quanto aos alérgicos ao problema com picadas de inseto, a ação de 
dedetizar a escola continuamente será imprescindível. 

A maioria das crianças não tem intolerância alimentar e para aqueles que 
possuem, proporcionamos uma adaptação do cardápio escolar dialogada com os 
familiares. 

Mais da metade das crianças passam a maior parte do seu tempo livre 
brincando. Nossa ação será voltada para os pais que devem participar mais do 
momento de brincadeiras das crianças. 

O grau de instrução dos pais, em sua maioria, é o de superior completo e 
pós-graduação, mas há também, casos de pais com ensino superior incompleto, 
ensino médio completo e incompleto, bem como aqueles que possuem o ensino 
fundamental. 

Identificou-se na pesquisa que o grau de instrução da mãe é maior do que o 
grau de instrução do pai. Considerando que atualmente as mulheres estão 
buscando mais instrução e posicionamento no mercado de trabalho, elas são as 
maiores interessadas na vida escolar dos filhos. Temos consciência de que é 
possível incluir a família, principalmente a mãe, a estar colaborando com escola em 
relação ao conhecimento pedagógico da criança. 

O pai por sua vez aparece como sendo o principal responsável pelo sustento 
da família. Verificamos que a atividade remunerada tanto do pai quanto da mãe é 
maior na iniciativa privada. 

Outro ponto significativo é que a maior parte dos pais ou responsáveis pela 
criança não tem interesse em desenvolver um trabalho voluntário na escola.  

Por fim verifica-se que existem pais disponíveis nas mais variadas áreas, 
dispostos em ajudar. 
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6. FUNÇÃO SOCIAL    
 

O afastamento social causado pela Pandemia (Covid 19) percebeu-se a 
necessidade do enfrentamento das desigualdades sociais (racismo, fome, 
desemprego e ausência de políticas públicas articuladas que vigorem todo o ano 
letivo). É na escola, que muitas vezes, tem a oportunidade de perceber os abusos, 
as agressões, as vulnerabilidades que acontecem com as crianças.  

A escola neste momento, assume mais do que nunca, o princípio de 
cidadania, empatia, afetividade, razoabilidade, resiliência, percepção e identificação 
das vulnerabilidades da comunidade escolar. Fortalecer processos de forma a 
atender a todos de forma satisfatória, dialogando e fortalecendo vínculos.  

A escola deve acolher e ouvir crianças e famílias procurando ampliar as 
vivências e experiências dessas crianças. O acolhimento e a escuta sensível/ativa 
no sentindo de perceber a criança como sujeito de direito, observando se a 
convivência familiar está ocorrendo de forma saudável, salutar, sadia e harmoniosa, 
garantindo seu pleno desenvolvimento físico, emocional, sócio-afetivo, intelectual e 
pessoal. 

O Jardim está centrado principalmente no acolher as crianças e perceber se 
estão resguardando o desenvolvimento integral e pleno que elas têm direito. Assim 
como, desenvolver ações juntamente com as famílias para minimizar os efeitos 
causados pelo afastamento social. 

 

 

7. PRINCÍPIOS  
 

Dentro da perspectiva de Currículo Integrado, os princípios orientadores 
são: teoria e prática, interdisciplinaridade, contextualização e flexibilização. 

Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade na 
sala de aula, devemos privilegiar estratégias de integração que promovam 
reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de conceitos voltados para a 
construção do conhecimento, permeados por incentivos constantes ao raciocínio, 
problematização, questionamento e dúvida. 

A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em 
diferentes disciplinas/componentes curriculares. A contextualização dá sentido 
social e político a conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos didático 
pedagógicos, propiciando relação entre dimensões do processo didático (ensinar, 
aprender, pesquisar e avaliar). 

Nas escolas públicas do DF, o diálogo necessário para que assumamos 
concepções e práticas interdisciplinares tem local para acontecer: as 
coordenações pedagógicas, espaços-tempos privilegiados de formação 
continuada, planejamento, discussão do currículo e organização do trabalho 
pedagógico.  

A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação de 
formas de produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia 
intelectual dos estudantes, para atender às novas demandas de uma sociedade 
em mudança que requer a formação de cidadãos críticos e criativos. A flexibilidade 
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do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos professores, 

articuladas ao projeto político-pedagógico da escola. 

 Ao falarmos em crianças, infância e espaços de Educação Infantil e em especial, 
os princípios que norteiam o trabalho pedagógico deste Jardim, precisamos pontuar 
a nossa visão sobre criança e infância na sua Educação Integral. 

 
A Educação Integral tem como princípios: integralidade, intersetorização, 

transversalidade, diálogo escola-comunidade, territorialidade, trabalho em rede e 
convivência escolar negociada, o que possibilita a ampliação de oportunidades às 
crianças, jovens e adultos e, consequentemente, o fortalecimento da participação 
cidadã no processo de concretização de fundamentos, objetivos e procedimentos 
propostos pelo Currículo de Educação Básica. 

 
A adoção da concepção de Educação Integral se dá na visibilidade social a 

grupos e segmentos sociais, cooperando para a mobilidade social e a garantia de 
direitos, contemplando as diversas dimensões da formação humana, no 
comprometimento de diferentes atores sociais com o direito de aprender, 
reconhecendo os(as) estudantes como sujeitos de direitos e deveres e na busca 
da garantia do acesso e da permanência dos(as) estudantes com sucesso. 

 
No Art. 206 da Constituição Federal estão definidos:  

“O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  

1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, 

a arte e o saber;  

3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;  

4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  

5. Gestão democrática do ensino público, na forma da lei;  

6. Garantia do padrão de qualidade.  

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 1996 ampliam-se 
os princípios de liberdade e os ideais de solidariedade humana tendo por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando e o seu preparo para o 
exercício da cidadania.  

 
IV. Respeito à liberdade e apreço a tolerância;  

X. Valorização da experiência extraescolar;  

XII. Consideração com a diversidade étnico-racial.  

Ancorado nesses princípios fundamentais ainda permeiam o trabalho 
na educação infantil: os princípios éticos, estéticos e políticos descritos no 
Currículo em Movimento da Educação Infantil – SEE/DF -2   edição.  

 Princípios éticos – referem-se à valorização da autonomia, da 
responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, 
ao meio ambiente e as diferentes culturas, identidades e 
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singularidades (Currículo, p. 29).  

 Princípios estéticos – referem-se à valorização da sensibilidade, 
criatividade, da ludicidade e da pluralidade de manifestações 
artísticas e culturais (Currículo p. 30).  

 Princípios políticos – referem-se à garantia dos direitos de 
cidadania, o exercício da criticidade e do respeito à democracia. 
  

O novo Currículo em Movimento da Educação Infantil nos traz que a 
aprendizagem e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes o 
educar, o cuidar, bem como o brincar e o interagir. Portanto, fica claro que essa 
etapa da educação básica não se organiza em conteúdo, componentes curriculares 
ou áreas de conhecimento. 

 
7.1 Educação Inclusiva 
 

O objetivo da educação especial inclusiva é ensinar a todos seus 
estudantes, sem distinção e com qualidade, favorecendo condições de 
acessibilidade, permanência e promovendo seu processo de ensino e de 
aprendizagem, bem como seu desenvolvimento global. Assim, a sala de aula do 
ensino regular representa o espaço real de inclusão no contexto escolar, uma vez 
que as diferenças se apresentam como fator que contribui para a convivência com 
a heterogeneidade, em um ambiente inclusivo e de enriquecimento. 

O atendimento especializado não é restrito às salas de recursos; ele é 
abrangente em termos de estratégias pedagógicas, ações políticas e diversidade 
de recursos acessíveis, didáticos e pedagógicos que, juntos, possibilitam 
efetivação da proposta curricular para esse grupo de estudantes. 

 

8. Missão e objetivos da educação, do ensino e das aprendizagens 

 

Nossa missão é oferecer uma educação de qualidade (social), é ampliar os 
espaços, os tempos e as oportunidades de aprendizagens, dando ênfase ao 
protagonismo estudantil, favorecendo o desenvolvimento integral dos nossos 
educandos para que eles possam agir construtivamente na transformação social 
do seu meio e da sociedade. É, ainda, garantir a participação ativa da 
comunidade escolar no processo educativo, promovendo a interação entre a 
família e a escola por meio de estratégias didáticas diversificadas, tais como: 
oficinas; participação nos projetos desenvolvidos na unidade escolar e por meio 
virtual; realização de trabalhos voluntários– conforme os eixos de interesses 
apresentados; convites para o desenvolvimento de jogos, brincadeiras, contação 
de histórias, bazares, almoços, eventos, festas, construção de painéis coletivos, 
entre outros. Por fim, é proporcionar uma educação pública, gratuita e 
democrática, voltada à formação integral do ser humano para que possa atuar 
como agente de transformação social e de construção científica, cultural e 
política da sociedade, assegurando a universalização do acesso à escola e da 
permanência com êxito no decorrer do percurso escolar de todos os estudantes, 
preparando-os para a vida. 
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8.1 OBJETIVO GERAL 

Propiciar o direito à criança ao conhecimento, à reflexão, à investigação, 
a estabelecer relações afetivas, a construir experiências físicas, lúdicas e a 
expressá-las respeitando a sua liberdade de criação. 

8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Trabalhar com a integralidade da criança, em ambiente remoto e 
presencial; 

 Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e 
formas de expressão; 

 Ampliar a confiança das crianças em atividades dirigidas e não 
dirigidas, para que possam explorar os espaços e a comunidade; 

 Manter a comunicação entre a escola, comunidade, familiares e 
crianças; 

 Explorar e identificar elementos da música para se expressar e 
interagir com os outros; 

 Perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos das 
crianças em momentos remotos e presenciais; 

 Despertar para a curiosidade pelo mundo social, natural e virtual, 
pautando-se na construção do conhecimento; 

 Garantir o acesso e a permanência, com êxito, das crianças com 
necessidades educativas especiais na Educação Infantil da rede 
regular de ensino público de Brasília, incluindo os espaços educativos 
remotos; 

 Contemplar o exercício progressivo da autonomia, da 
responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum; 

 Propiciar a formação continuada dos professores e servidores para 
atendimento de crianças com necessidades educativas especiais. 

 
Fundamentos teóricos metodológicos 
 
A Constituição Federal de 1988 representa um marco no decorrer da 
história da educação brasileira no que se refere à relevância da gestão 
democrática nas instituições de ensino, ao defender no artigo 206, incisos 
III e VI, alguns princípios orientadores, tais como: a gestão democrática dos 
sistemas de ensino público; a igualdade de condições para acesso e 
permanência na escola; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar o pensamento, arte e o saber; o pluralismo de ideias e de 
concepções pedagógicas; a gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais; a valorização dos profissionais do ensino e a 
garantia de padrão de qualidade. 
Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 
nº 9.394/96), regulamenta-se que os estabelecimentos de ensino, 
respeitadas as normas comuns e as do seu sistema, terão a incumbência 
de elaborar e executar sua Proposta Pedagógica (PP), assim como os 
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docentes não apenas incumbir-se-ão de participar da elaboração da 
proposta pedagógica da escola, como elaborarão e cumprirão o plano de 
trabalho, segundo a PP da unidade escolar, zelando pela aprendizagem 
dos educandos. 
Ainda de acordo com a LDB nº 9394/96, os sistemas de ensino definirão as 
normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de 
acordo com as suas peculiaridades, considerando alguns princípios 
básicos, dentre eles: a participação dos profissionais da educação na 
elaboração da PP da escola. Também respeitarão a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), que define conhecimentos, competências e habilidades 
essenciais à formação dos nossos educandos no decorrer da Educação 
Básica, conforme com o que define o Plano Nacional de Educação (PNE), e 
norteará os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades 
Federativas, assim como as PPs de todas as unidades escolares públicas e 
privadas voltadas à Educação Infantil, ao Ensino Fundamental (Anos 
Iniciais e Finais) e ao Ensino Médio em todo país. 
Nesse sentido, amparada pelos princípios éticos, políticos e estéticos 
apresentados pelas normas regulamentadoras da LDB nº 9394/96, ou seja, 
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, 
considerando não apenas a implementação da Proposta Pedagógica, mas 
também às vivências desenvolvidas nos estabelecimentos de ensino. É 
importante destacar que a BNCC apresenta dez competências essenciais 
para a organização do trabalho pedagógico nas instituições de ensino 
voltadas ao atendimento de todas as etapas e modalidades da Educação 
Básica que perpassam as dimensões cognitivas (conhecimento; 
pensamento científico, crítico e criativo; repertório cultural), comunicativas 
(linguagens; tecnologias; argumentação) e socioemocionais (autonomia e 
autogestão; autoconhecimento e autocuidado; empatia e cooperação; 
responsabilidade e cidadania). 
Dessa forma, para a elaboração da PP das escolas, precisamos considerar 
as competências apresentadas anteriormente, assim como a participação 
da comunidade escolar um dos fundamentos expostos na perspectiva da 
Gestão Democrática, inclusive na Lei 4.751/2012, que ressalta a 
importância da participação dos diversos sujeitos sociais que compõem a 
realidade, os contextos e as demandas reais da escola. 
Nessa perspectiva, a SEEDF defende a construção de uma PP que 
implemente uma escola para todos, ou seja, associada à construção da 
qualidade social que abarca práticas pedagógicas intencionais sobre a 
escola que temos e a escola que queremos em prol do desenvolvimento 
dos nossos educandos que se constituem enquanto cidadãos para 
exercerem a sua cidadania, para conviverem em sociedade e para se 
constituírem como agentes de transformação social, conforme proposto no 
Currículo em Movimento. 
O Currículo em Movimento fundamenta-se na Constituição Federal de 
1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 
9394/96), no Plano Nacional de Educação (PNE) , no Plano Distrital de 
Educação (PDE), na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), na Lei de 
Gestão Democrática nº 4751/2012, nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
Gerais da Educação Básica, entre outros documentos norteadores que 
embasarão a fundamentação teórico-metodológica da PP das unidades 
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escolares do Distrito Federal. Dessa forma, o Currículo em Movimento está 
arraigado de pressupostos básicos inerentes a essa abordagem, dentre 
eles: as teorias críticas e pós-críticas, a concepção e os princípios de 
educação integral, a psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-
crítica, o currículo integrado, os eixos transversais e a concepção da 
avaliação para as aprendizagens e não avaliação das aprendizagens - 
formativa. 
Assim, a PP da unidade escolar se fundamentará na organização do 
trabalho pedagógico intencional, que visa à ampliação dos tempos, espaços 
e oportunidades; à formação humana integral; à construção de uma 
sociedade mais justa, democrática e inclusiva. 
Afinal, o Currículo em Movimento da SEEDF foi elaborado com o objetivo 
de construir uma educação de qualidade que favoreça o desenvolvimento 
pleno dos estudantes da educação básica da rede púbica de ensino, 
garantindo não apenas o acesso, mas o direito de construir aprendizagens 
cada vez mais significativas associadas às demandas e às especificidades 
inerentes à comunidade escolar, motivando e amparando-os, inclusive 
quanto à permanência nas unidades escolares, minimizando os índices de 
evasão e abandono, ampliando as possibilidades de sucesso escolar. 
Nessa perspectiva, cabe destacar os fundamentos teórico-metodológicos 
eleitos pela Secretaria de Educação do Distrito Federal: a Pedagogia 
Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural. 

 
 
 
 
 
 
Pedagogia Histórico-Crítica  

 

Na Educação Infantil a Perspectiva Histórico-Cultural está voltada para as práticas 
socioculturais que envolvem os princípios, os direitos de aprendizagens e os 
campos de experiência promovendo uma interface entre a cultura da infância e a 
cultura escolar, em uma perspectiva de protagonismo da criança frente aos 
processos de seu desenvolvimento. 

Psicologia Histórico-Cultural 
A valorização da unidade afeto-intelecto da criança e das infâncias como sujeito 
de direito, que tem necessidades próprias, que manifesta opiniões e desejos de 
acordo com o seu contexto social e sua história de vida. 

Concepções teóricas  
 
O discurso, o texto e a prática social constituinte de um currículo deve ser 
permeado pelo pleno respeito às crianças, valorizando o protagonismo infantil, 
garantindo diferentes formas de participação tanto no planejamento como na 
execução das ações que as envolvam. 
É importante destacar que a criança é sujeito da história e da cultura, mas nem 
sempre foi assim. Na Idade Média, adultos e crianças se misturavam. As pobres 
atendiam ao mundo do trabalho e as ricas eram como miniaturas de adultos. 
Somente a partir do século XVIII, a infância recebe novos olhares e preocupações. 
Nos séculos XIX e XX, Medicina, Psicologia e Pedagogia sustentam práticas com 
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vistas a um ideal de criança. Temos então as normas de higiene, cuidados, 
campanhas de amamentação e a criação de creches e jardins da infância. 
No Brasil, na década de 80, a criança passa a ser sujeito de direitos com avanços 
significativos registrados na Constituição de 1988. Como consequência dessa 
valorização, temos a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente– ECA 
- e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, que firma o 
atendimento de crianças de 0 a 6 anos e a educação. 
Com isso, as inúmeras concepções sobre criança e infância existentes como: “um 
mal a ser superada”, “semente do bem”, “tabula rasa” e práticas pedagógicas 
baseadas em pensamentos espontaneístas (onde não há intencionalidade 
educativa), ou concepções ambientalistas (que se utiliza de métodos coercitivos e 
avaliações comportamentais) acontecem quando o educador desconsidera a 
criança como sujeito ativo, participativo e produtor de cultura. 
A concepção de infância e educação volta-se para a perspectiva da superação de 
desigualdades para a transformação histórico-social da humanidade. Essa é a 
concepção que norteia a primeira etapa da educação básica, nos âmbitos político, 
econômico, social, histórico e cultural considerando a criança como aquela que 
tem necessidades, opiniões e desejos próprios, de acordo como seu contexto 
social e histórico de vida. 
Em suma, nossas crianças são sujeitos sociais e históricos, marcadas pelas 
condições da sociedade em que estão inseridas e que renascem como seres 
sociais, devendo ter acesso a oportunidades de compartilhar saberes, 
experiências, inovando e criando cultura, além de incorporar bens culturais 
produzidos pela humanidade. 
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - RCNEI traz um 
histórico diferenciado registrando que as instituições de educação infantil 
nasceram exclusivamente para atender crianças de baixa renda. Nessa 
perspectiva o atendimento era entendido como um favor e a concepção 
educacional era meramente assistencialista, sem considerar questões de 
cidadania. 
Modificar essa concepção significou assumir especificidades da educação infantil 
revendo concepções sobre infância, relações entre classes sociais, 
responsabilidades da sociedade e o papel do Estado. 
O documento descreve algumas práticas divergentes que privilegiam os cuidados 
físicos, considerando a criança pequena como carente, frágil, dependente e 
passiva, o que leva a construção de rotinas rígidas que dependem todo o tempo 
da ação direta do adulto. 
Em concepções mais abrangentes, os cuidados referem-se à proteção, saúde e 
alimentação bem como necessidades de afeto, interação, estimulação, segurança 
e brincadeiras que possibilitem a exploração e a descoberta. 
Outras práticas têm privilegiado as necessidades emocionais onde os profissionais 
deveriam atuar como substitutos maternos. Outra tendência foi o desenvolvimento 
de uma pedagogia relacional baseada exclusivamente em relações pessoais 
intensas entre adultos e crianças. 
Porém, no processo de construção do conhecimento, as crianças se utilizam de 
diferentes linguagens, a partir das interações que estabelecem com as outras 
pessoas e com o meio em que vivem. Compreender, conhecer e reconhecer o 
jeito particular das crianças serem e estarem no mundo é o grande desafio da 
educação infantil. 
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A comunidade escolar desse Jardim não mede esforços para acompanhar as 
mudanças e trabalhar de acordo com que os documentos oficiais descrevem 
priorizando a tarefa de: educar, cuidar, brincar e interagir, através de 
aprendizagens mediadas e significativas. 
Nesse contexto, a concepção de desenvolvimento que o Jardim de Infância 21 de 
Abril considera é a perspectiva histórico-cultural de Vygotsky, onde a brincadeira 
não é uma das atividades da criança, mas sim a principal, por isso é um equívoco 
afirmar que as crianças brincam apenas por prazer. Elas brincam por 
necessidade.  
Segundo Vigotski (2008), a brincadeira cria a chamada zona de 
desenvolvimento iminente, impulsionando a criança para além do estágio de 
desenvolvimento que ela já atingiu. Para o autor, o brincar libera a criança das 
limitações do mundo real, permitindo que ela crie situações imaginárias. (Currículo 
em Movimento da Educação Básica: Educação Infantil. Brasília: SEEDF, 2018, p. 
31). 
 
As brincadeiras também são abordadas em documentos legais como o Estatuto 
da Criança e do Adolescente - ECA que estabelece o direito de brincar, praticar 
esportes e divertir-se. 
Na Declaração Universal dos Direitos da Criança, o princípio VII, dá à criança o 
direito à educação gratuita e ao lazer infantil: “A criança deve desfrutar 
plenamente de jogos e brincadeiras os quais deverão estar dirigidos para 
educação; a sociedade e as autoridades públicas se esforçarão para promover o 
exercício deste direito”. 
Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - DCNEIs, a 
brincadeira é uma atividade muito importante para a criança pequena e o brincar 
oferece a oportunidade de imitar o conhecido e constituir o novo. 
É importante ressaltar que o que acontece na infância, não fica apenas nessa 
etapa, mas repercute na vida adulta do ser humano. É nos primeiros anos de vida 
que a criança se apropria da cultura, patrimônio da humanidade, historicamente 
constituído. 
Nesse processo de apropriação cultural, a brincadeira é uma atividade 
fundamentalmente significativa no que se refere à transição do ser biológico para 
o ser cultural e depende do outro (adulto ou outras crianças) para ter um sentido. 
Esse é o fato que se justifica a criança como ser brincante e a infância como o 
tempo de brincadeiras. 
Educar e cuidar com qualidade na Educação Infantil passam prioritariamente pelo 
brincar. É preciso, portanto, valorizar, respeitar e possibilitar brincadeiras para que 
as crianças se desenvolvam de maneira integral. 

 

9. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

Promover uma ação educativa devidamente planejada, efetiva e aberta, 
pensando tempos, ambientes e materiais bem como as rotinas que são 
organizadas. 

Para auxiliar o trabalho do professor “novato” ou que chega pela primeira vez 
para trabalhar no Jardim, elaborou-se um instrumento para auxiliar o planejamento 
de suas aulas diárias que servirá como mais um instrumento norteador do trabalho 
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que buscamos desenvolver conforme anexo 3 desse documento. 
Os materiais pedagógicos são separados previamente e os ambientes são 

pensados tendo como centro a criança, logo são organizados em função de suas 
necessidades e interesses. 

No decorrer do primeiro semestre de 2020, com as suspensões das aulas 
presenciais, a organização do trabalho pedagógico precisou ser modificada de 
presencial para remota. Assim, como as diretrizes do trabalho.  

Por excepcionalidade da Pandemia, o trabalho pedagógico será organizado 
na modalidade remota, tendo como diretrizes os temas disponibilizados pela 
Diretoria da Educação Infantil (DIINF).  

As contradições levantadas pela comunidade escolar sobre os temas 
apresentados pela DIINF para todas as escolas geraram debates, argumentações 
e reflexões. O Jardim desenvolveu os Encontros Acolhedores como meio 
pedagógico remoto para que a escuta da criança continue sendo a centralidade 
para a organização do trabalho pedagógico, minimizando os distanciamentos 
físicos, sentimentais e educacionais desenvolvidos pela Pandemia. 

A organização geral do Jardim aborda todos os aspectos que garantem sua 
missão bem como seu funcionamento. 

EQUIPE GESTORA: garante total funcionamento da escola, coordenando as 
ações administrativas, pedagógicas e financeiras dentro dos princípios 
democráticos e oportunizando o trabalho coletivo com toda comunidade escolar. 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: planeja, orienta monitora e avalia as atividades 
docentes, dando suporte ao coletivo dos professores quanto ao processo de ensino-
aprendizagem e promovendo ações que contribuam com o aprimoramento das 
práticas didático-pedagógicas. 

SECRETARIA: responsável pela escrituração escolar da criança, da criação do e-
mail institucionais para acesso à plataforma Google Class Room. Encaminhamento 
de declaração, transferências ou outras solicitações afins. 

CORPO DOCENTE: os professores são os recursos humanos responsáveis pelo 
desenvolvimento da prática pedagógica em sala de aula presencial e virtual 
garantindo o acesso, a permanência e o sucesso das aprendizagens infantis. 

SOE: Orientador(a) Educacional integra-se à equipe pedagógica da Unidade 
Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da 
Educação em e para os Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e 
Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do 
estudante. É também característica do trabalho da Orientação Educacional nas 
unidades escolares, a abrangência de sua atuação, a qual perpassa seis eixos: 
ações de implantação/implementação da Orientação Educacional, ações 
institucionais, ações junto ao professor, ações junto ao estudante, ações junto às 
famílias e ações de articulação em rede. 

O(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional deve, ainda, estar atento às 
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questões que influenciam a infrequência e a evasão escolar, a partir delas, discutir 
no coletivo e trabalhar com os pais e responsáveis, assim como, atentar-se às 
demais situações ou desafios encontrados que interferem diretamente nos 
processos ensino-aprendizagem e na garantia dos direitos dos estudantes 

PORTARIA / VIGILÂNCIA: responsável pelo acompanhamento e controle do 
trânsito de pessoas na escola, especialmente as crianças. Orienta as famílias para 
o cumprimento das regras da instituição quanto aos horários de entrada e saída dos 
turnos matutino e vespertino. 

A vigilância protege o patrimônio da escola no turno noturno, finais de 
semana, feriados, recesso e férias coletivas. 

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA: são os responsáveis pela limpeza e 

manutenção de todas as dependências da escola, tais como: salas de aula, sala 
dos professores, sala de múltiplas funções, banheiros, direção, coordenação, 
depósitos, cozinha, área verde/externa, corredores, pátio, piscina, parque, entre 
outros. 

MERENDA ESCOLAR: todas as escolas da rede pública do Distrito Federal 

recebem os gêneros básicos para a preparação do lanche, que é feito pela 
merendeira, sob a coordenação direta da direção da escola. O lanche oferecido é 
também incrementado pelos recursos da APM – Associação de Pais e Mestres, para 
torná-lo mais saboroso e saudável. 

CONSELHO ESCOLAR, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM E 
CONSELHO FISCAL: compõem-se de profissionais da escola e de pais, 

representantes das crianças. Propõem um trabalho de parceria no apoio ao 
gerenciamento, buscando melhorias físicas, pedagógicas e integração de toda a 
comunidade. O Conselho Escolar, a APM e o Conselho Fiscal atuam nas 
discussões e deliberações do processo educativo, administrativo e financeiro da 
escola. 

AGENDA ESCOLAR: é personalizada e seu uso diário auxilia na organização 

dos bilhetes e informes enviados, além de ser o meio de comunicação mais rápido 
e eficiente entre a família e a escola. Dessa forma, asseguramos um melhor 
acompanhamento da criança e da nossa comunicação. Também utilizamos o 
recurso do whatsapp como meio de comunicação entre famílias e escola. 

HORÁRIO 

TURNO INÍCIO TÉRMINO 

Matutino 07h30min 12h30min 

Vespertino 13h30min 18h30min 

 



 

23 

 

É importante que os horários sejam cumpridos, pois trabalha-se com 
a formação de hábitos e atitudes, um dos objetivos de aprendizagem . A 
pontualidade faz parte da rotina da instituição. É dever dos pais, 
comunicarem à escola quando por qualquer motivo a criança não puder 
comparecer às aulas, bem como justificar as faltas do mesmo. 

PESSOAS AUTORIZADAS A BUSCAR A CRIANÇA NA ESCOLA: no 
momento da saída, a criança será retirada das dependências da escola 
somente por seu responsável ou pelas pessoas autorizadas e registradas 
na ficha de matrícula. 

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO AOS PAIS 

Professores: o atendimento acontecerá sempre no turno contrário ao 
da regência, somente às terças-feiras e quintas-feiras. Caso tenha 
necessidade de conversar com a professora é preciso agendar um 
horário nos dias relacionados abaixo. 

DIAS HORÁRIOS DE ATENDIMENTO TURNO DE REGÊNCIA 

3ª ou 5ª feira 
09h às 12h Vespertino 

14h às 17h Matutino 

*Salvo se a professora estiver em formação, de licença médica, abono entre 
outros. 

Direção e secretaria: o atendimento acontecerá as segundas, 
terças, quintas e sextas-feiras. 

DIAS HORÁRIOS DE ATENDIMENTO TURNO DE REGÊNCIA 

2ª, 3ª, 5ª e 
 

6ª feira 

Direção e secretaria 08h às 12h 

 14h às 18h 

*Na 4ª feira o expediente é interno. 

 

 

Portaria: o atendimento é diário das 07h às 19h. 

 APM – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES: tem por objetivo 
essencial integrar a comunidade, a escola e a família, em busca de um 
ensino público de qualidade. 

 
A APM também é responsável pela execução das verbas públicas PADF e 

PDDE. A contribuição VOLUNTÁRIA, feita pelos pais (de acordo com as 
possibilidades de cada família) destina-se à complementação do lanche das 
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crianças, pagamentos das aulas do projeto de capoeira (despesa fixa mensal), 
aquisição de material e brinquedos pedagógicos, material de conservação e 
limpeza, reparos elétricos e hidráulicos, limpeza do parque, manutenção da piscina 
(despesa fixa mensal), pintura, mão de obra, entre outros. 

É importante destacar que os recursos arrecadados são revertidos na 
melhoria da escola como um todo, sempre em prol das crianças. A prestação de 
contas é feita mensalmente e fixada no mural de avisos, ficando à disposição de 
toda comunidade escolar e dos interessados, na direção da escola. 

REUNIÕES: acontecem durante todo o ano letivo e são comunicadas previamente, 
por meio de bilhetes afixados nessa agenda. Segue abaixo, a descrição das 
reuniões previstas para o ano letivo de 2020. 

Reunião de Pais: As reuniões são agendadas sempre que necessárias ou 
quando solicitadas por parte da escola ou das famílias. Podem ser realizadas 
coletiva ou individualmente, para que os pais tenham acesso ao Relatório 
Individual de Acompanhamento do Desenvolvimento da Criança, podendo 
acontecer de forma remota ou presencial. 

Reunião Pedagógico-Administrativa: Essas reuniões destinam-se para 

a direção, professores e servidores para a formação dos profissionais da 
escola conforme previsto no Calendário da Educação Infantil de 2020. 

Atendimento Individual aos Pais: Será realizado sempre que necessário 
ou solicitado, juntamente com a professora da criança, coordenação e 
direção da escola, em horários pré-determinados ou agendados pelos 
interessados. 

Capoeira: são ministradas as 3ª feiras – no horário de aula da criança – por 
uma professora específica da modalidade. As atividades do projeto capoeira 
são mantidas e custeadas com os recursos da APM (pagas mensalmente). 
 
Culminado o Projeto, em outubro/2020 é realizado o BATIZADO de 

CAPOEIRA, onde a criança recebe sua “corda”, do grupo NOVO CAPOEIRA onde 
realiza todo o evento juntamente com a equipe do J.I 21 de Abril. 

Esse evento conta com a participação de toda comunidade escolar. 
O uniforme (abadá) pode ser adquirido através de encomenda direta na 

escola. Solicitamos que a criança que ainda não possui abadá venha vestida com 
uma roupa adequada e confortável (calça de moletom ou legging, bermuda e short) 
para realização dos movimentos. 

Evitar prendedores de cabelo, pulseiras, anéis, colares, brincos para que as 
meninas não se machuquem. 

PISCINA: semanalmente a criança terá atividade recreativa na piscina (não se trata 
de aula de natação) e é obrigatória a apresentação do atestado médico. 

Nesse dia deverá já vir vestido com a roupa de banho, calçado de sandália 
ou chinelo e trazer toalha ou roupão e uma calcinha ou cueca. 
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Em todos os outros dias da semana, a criança deverá vir preferencialmente 
de tênis ou calçado apropriado. Cada criança deve trazer um saco plástico ou sacola 
para guardar sua roupa molhada e não danificar a agenda dentro da mochila. 

Para que a criança não entre na piscina, basta não enviar a roupa de banho; 
porém lembramos de que tal atividade é muito importante e faz parte da nossa 
proposta pedagógica. 

PARQUE: é muito importante para o desenvolvimento psicossocial e motor da 
criança.  

DIA DO BRINQUEDO: toda 2ª feira cada criança poderá trazer um brinquedo de 
casa que possa ser manuseado por outros coleguinhas. A escola não se 
responsabiliza por danos ou perdas. 

TAREFAS DE CASA: são enviadas de acordo com a necessidade e o trabalho 

desenvolvido em sala como pesquisa. 

COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIOS: as regras completas estão no anexo 5 

desse documento. 

ATIVIDADES EXTRACLASSES E EVENTOS CULTURAIS: durante o ano 

letivo, diversos eventos culturais são realizados com nossas crianças como, por 
exemplo, visita ao teatro, ao cinema, à biblioteca pública, feiras e exposições como 
também recebemos atrações na própria escola. 

Alguns desses eventos são custeados pela APM e outros pela família. E 
quando se tratar de atividade extraclasse, a autorização por escrito para a 
participação da criança no evento é obrigatória. 

ATUAÇÃO DOS EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS E PARCEIROS: 
Segundo a Portaria de nº 07 de 23/01/2019, a atuação dos educadores sociais 
voluntários consiste em auxiliar as crianças com necessidades educativas especiais 
sob a supervisão da professora nos horários das refeições, no uso do banheiro, na 
escovação, no banho e troca de fraldas, na hora de se vestir e calçarem, nas 
atividades recreativas no parque, piscina, aulas de capoeira, atividades livres na 
área externa, saídas dirigidas. 

Contamos atualmente com três educadores sociais voluntários que atuam 
nas turmas de integração inversa auxiliando com um atendimento mais 
individualizado ajudando no processo de adaptação, nas atividades pedagógicas e 
no auxílio de independência. 

FUNCIONAMENTO DA SALA DE LEITURA/BIBLIOTECA: a sala de 

leitura/biblioteca conta com um grande acervo de livros infantis que foram adquiridos 
através do PNBE (Programa Nacional da Biblioteca Escolar), FNDE (Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, parceria com a empresa Cascol e 
também com as contribuições advindas da Feira do Livro. 

A sala está fechada temporariamente devido ao afastamento social 
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decretado pelo chefe do executivo local, mas assim que retornar às atividades 
presenciais, abrirá diariamente e as crianças poderão frequentá-la de acordo com 
os seus interesses, planejamento e horário da professora. Além dos livros, o 
ambiente conta com fantoches, DVDs revistas e materiais pedagógicos. 

De acordo com o Projeto de Literatura (em reformulação), as crianças visitam 
o espaço semanalmente e levam para casa toda sexta-feira um livro diferente que 
deverá ser devolvido na segunda-feira. Os pais recebem um termo de 
responsabilidade (anexo 6) a fim de se evitar perdas e danos. 

CALENDÁRIO ESCOLAR DO JARDIM DE INFÂNCIA 21 DE ABRIL E O 
HISTÓRICO DAS AÇÕES DO GOVERNO LOCAL EM RELAÇÃO AS 

AULAS REMOTAS E PRESENCIAIS – PANDEMIA (COVID 19) 

INÍCIO DO ANO LETIVO E DO 1° SEMESTRE: 

 

 Dia 10/02 (2ª feira) – Aula Inaugural, às 08h e às 14h (sem alunos);  
 

 Dia 11/02 (3ª feira) – Início das aulas; 
 

 14/03 (Sábado) – Suspensão das aulas presenciais. DECRETO Nº 40.520, 
de 14 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
novo coronavírus, e dá outras providências. 
 

 DECRETO Nº 40.583, de 1º de abril de 2020, que suspende as atividades 
educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de 
ensino pública e privada, no âmbito do Distrito Federal, até o dia 31 de maio 
de 2020. 
 

 PARECER Nº 33/2020 CEDF, de 26 de março de 2020, que determina às 
instituições educacionais das redes de ensino pública e privada do Sistema 
de Ensino do Distrito Federal no sentido de ajustar suas organizações 
pedagógica, administrativa e calendário escolar, optando por atividades 
indiretas, inclusive. 

 

 NOTA TÉCNICA Nº 001/2020 PROEDUC, de 2 de abril de 2020, que se 
posiciona no sentido de que o Parecer nº 33, de 24/03/2020, que autorizou o 
uso de tecnologias de informação e comunicação – TCIs para realização de 
atividades pedagógicas nas redes de ensino pública e privada do DF da 
Educação Básica, enquanto durar a determinação do Governo do DF de 
suspensão de aulas como medida de enfrentamento do covid-19, está em 
consonância com ordenamento jurídico posto. 

 

 MEDIDA PROVISÓRIA Nº 934, de 1º de abril de 2020, que estabelece 
normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino 
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de 



 

27 

 

emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020, bem como dispensa todos os sistemas de ensino do país, em 
caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao cumprimento dos 
200 dias de efetivo trabalho escolar no ano letivo de 2020. 
 

 PARECER Nº 37/2020 CEDF, de 13 de abril de 2020, que ratifica as 
orientações constantes no Parecer nº 33/2020 – CEDF, porém, flexibiliza a 
exigência quanto aos 200 dias letivos, com base na Medida Provisória nº 934 
da Presidência da República, bem como mantém para todo o Sistema de 
Ensino do Distrito Federal, a exigência do cumprimento de 800 horas, 
independentemente, da carga horária estabelecida em cada uma das 
Matrizes Curriculares. 
 

 RECOMENDAÇÃO Nº 3/2020 PROEDUC, 24 de abril de 2020, que 
recomenda a adoção de providências, orientação e divulgação de medidas 
preventivas em ambiente escolar. Plano de segurança sanitária para o 
retorno das aulas presenciais nas escolas do DF. Implementação de medidas 
de proteção da comunidade escolar. Fornecimento de materiais necessários 
à higienização e proteção. Distanciamento mínimo necessário. Educação 
sanitária. Transparência. Contenção da propagação do covid-19. 
 

 LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, LEI Nº 
9.394/96, que dispõe no artigo 32 § 4º que o ensino a distância pode ser 
utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações 
emergenciais no ensino fundamental. E, o § 11 do art. 36 da Lei nº 9.394, de 
1996, alcança o ensino médio. 
 

 DECRETO Nº 9.057, de 25 de maio de 2017, que regulamenta a LDB e 
autoriza a realização de atividades a distância no ensino fundamental, médio, 
na educação profissional, de jovens e adultos e especial, desde que 
autorizada pelas autoridades educacionais dos estados e municípios(Art. 8º); 
 

 PARECER Nº 5/97 CNE, de 16 de maio de 1997, que dispõe sobre 
reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de 
atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima 
anual, em razão da Pandemia da COVID-19. 
 

 PARECER Nº 5/2020 CNE/CP, de 28 de abril de 2020, que dispõe sobre a 
reorganização do Calendário Escolar e realização e da possibilidade de 
cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga 
horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19. 
 

 PARECER Nº 6/2020 CNE/CP, de 19 de maio de 2020, que dispõe sobre a 
guarda religiosa do sábado na pandemia da COVID-19. 
 

 PARECER Nº 9/2020 CNE/CP, de 8 de junho de 2020, reexame do Parecer 
CNE/CP nº 5/2020, que tratou da reorganização do Calendário Escolar e da 
possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da 
COVID-19. 
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 RECOMENDAÇÃO Nº 1/2020 CEDF, de 21 de maio de 2020, que dispõe 
sobre a reorganização do Calendário Escolar, os planejamentos pedagógico 
e administrativo e o cômputo de atividades não presenciais, para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, com o intuito de minimizar o 
impacto decorrente da Pandemia COVID-19, nas aprendizagens. 
 

 RECOMENDAÇÃO Nº 4/2020 PROEDUC, 21 de maio de 2020, que dispõe 
sobre a Continuidade do serviço público educacional de natureza essencial. 
Regime de tele trabalho dos servidores públicos no DF. Decreto nº 40.546, 
de 20/03/2020. 
 

 DECRETO Nº 40.817, de 22 de maio de 2020, que dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo Coronavírus e dá outras providências, e 
mantém, segundo o Art.º 2º a suspensão das atividades educacionais 
presenciais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de 
ensino pública e privada, no âmbito do Distrito Federal. 
 

 PORTARIA Nº 129, de 29 de maio de 2020, publicada no DODF Extra nº 87, 
de 1º de junho de 2020, que institui o Programa Escola em Casa DF. 

 

 PORTARIA Nº 133, de 03 de junho de 2020, que dispõe sobre os critérios 
para atuação dos profissionais em exercício nas unidades escolares da rede 
pública de ensino do Distrito Federal, nas unidades educacionais não 
presenciais, no período de pandemia pelo coronavírus. 
 

 PORTARIA Nº 132, de 3 de junho de 2020, DODF nº 108, de 9/6/2020, pag. 
2, com fundamento no Parecer nº 47/2020 – CEDF, homologado em 
3/6/2020, DODF n° 107, de 8/6/2020, que valida o Plano de Gestão 
Estratégica para a Realização das Atividades Pedagógicas Não Presenciais 
na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal; e dá outras providências. 

INÍCIO DO 2° SEMESTRE E TÉRMINO DO ANO 
LETIVO: Em construção 

 

Para as Crianças com Necessidades Educativas Especiais (ANEE) são 
previstas as adequações curriculares de acordo com as orientações da equipe de 
apoio a aprendizagem (anexo 8) que implicam nas ações docentes fundamentadas 
em critérios que definem: 

O que o aluno deve aprender; 

Como e quando aprender; 

Que formas de organização do ensino são mais eficientes para o 
processo de aprendizagem; 

Como e quando avaliar. 
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Essas adequações não devem ser entendidas como processo 
exclusivamente individual ou uma decisão que envolve apenas o professor e o 
aluno. Realizam-se em três níveis: 

No âmbito da proposta pedagógica; 

No currículo desenvolvido em sala de aula; 

A nível individual. 

  As adequações curriculares constituem as possibilidades educacionais de 
atuar frente às dificuldades de aprendizagem das crianças. Pressupõem que se 
realize, quando necessário, para tornar o currículo apropriado às peculiaridades dos 
ANEE, tornando-o dinâmico, alterável, passível de ampliação, a fim de que atenda. 

11. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

Nos últimos anos, as transformações sociais estão exigindo mudanças no 
sistema educacional e mostram que todos devem estar envolvidos no processo 
educativo. Neste sentido o Jardim de Infância 21 de Abril oportuniza mecanismos 
institucionais que não somente viabilizem, mas também incentivem práticas 
participativas efetivas das famílias, a partir da escuta sensível desses sujeitos, 
tornando-os corresponsáveis pela aprendizagem dos filhos. 

No entanto, é preciso que os profissionais da unidade escolar conheçam o 
perfil das famílias que compõem a comunidade escolar, suas expectativas e anseios 
em relação ao trabalho realizado, utilizando para isso procedimentos e instrumentos 
construídos coletivamente como: 

Informar e esclarecer as famílias acerca da organização do trabalho 
pedagógico, dos procedimentos, critérios e instrumentos adotados 
para avaliar as aprendizagens das crianças; 
Potencializar formas de atuação das famílias com os profissionais de 
educação (professores, sala de recursos e equipe especializada de 
apoio à aprendizagem, coordenadores pedagógicos e equipe 
gestora), em benefício do sucesso escolar almejado por todos. 

Nessa perspectiva, é imprescindível que o discurso da participação efetiva 
da família se transforme em ação firmada nessa Proposta Pedagógica, tendo em 
vista, além da valorização dos saberes, ações substanciais de sua inclusão no 
processo educativo. 

A avaliação institucional aqui defendida analisa, retoma, reorganiza os 
processos utilizados na avaliação para as aprendizagens e dessa forma procura 
instruir e melhorar as concepções e as práticas. 

Nessa perspectiva, o Jardim de Infância 21 de Abril, através de sua PP, 
trabalha na construção dessa parceria com a família, priorizando sua participação 
nesta etapa tão fundamental e importante que é a avaliação, convidando os pais a 
participarem mediante questionários e escutas que identifiquem suas visões e 
anseios. 

Espera-se identificar as demandas da comunidade escolar, bem como sua 
opinião quanto a aspectos relevantes da rotina escolar, como parceria na 
construção deste projeto e dos demais planos de trabalho que norteiam todo o 
processo educativo. 
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Precisa-se conduzir a avaliação com ética, o que significa levar em conta o 
processo de aprendizagem em consonância com os seguintes aspectos: respeito 
às produções infantis (elas lhes pertencem); avaliação desvinculada de comparação 
(compara-se o progresso da criança com suas próprias capacidades e não com as 
dos colegas); avaliação informal encorajadora (desvinculada de ameaças, 
constrangimentos e punições); uso dos resultados da avaliação voltados somente 
para os propósitos de conhecimento infantil (sem serem incluídos em nenhuma 
forma de ranqueamento). 

A avaliação do trabalho pedagógico do Jardim de Infância 21 de Abril 
desenvolver-se- á da seguinte forma: 

Formação continuada: avaliação dos projetos e propostas de trabalho 
diárias; 

Reunião coletiva: para escolha de temas necessários para estudo; 

Avaliação semanal dos trabalhos; 

Reunião pedagógica por período - avaliação quinzenal. 

Reuniões sistemáticas feitas para ser discutido todo o processo pedagógico 
a ser desenvolvido com base na Proposta Pedagógica. 

Reuniões virtuais com os familiares objetivando a escuta das fragilidades 
com as atividades remotas; 

Encontros Acolhedores virtuais com as crianças para minimizar o 
afastamento social. 

 
Serão revistas as práticas e os resultados obtidos de maneira periódica e 

contextual. Os temas a serem tratados serão escolhidos de acordo com o interesse 
do corpo docente e das necessidades apresentadas ao longo do processo 
educativo. 

Os professores apresentarão suas propostas de projeto e a avaliação do 
trabalho ocorrerá de forma coletiva. Os aspectos a serem avaliados contemplarão 
a participação do grupo, a flexibilidade do planejamento mensal e bimestral, as 
estratégias operacionais e o nível de satisfação e desenvolvimento das crianças em 
relação às atividades desenvolvidas. 

11.2 ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO  

No Jardim de Infância 21 de Abril, a Avaliação na Educação Infantil tem como 
objetivos: 

 Conhecer melhor a criança, suas competências curriculares, seu estilo 
de aprendizagem, seus interesses (avaliação inicial); 

 Propiciar à criança seu desenvolvimento pleno, tratando-a como um 
ser único, oportunizando seu crescimento pautado em suas 
habilidades; 

 Adequar o processo de ensino às crianças que apresentam 
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dificuldades, adequando os objetivos propostos; 

 Identificar a integralidade do desenvolvimento da criança nas 
plataformas virtuais, a partir dos Encontros Acolhedores, das 
realizações das atividades propostas e relatos dos familiares. 

Procura-se pautar nossa avaliação de forma que seja vista como formativa, 
usando instrumentos e procedimentos pelos quais a análise qualitativa se 
sobreponha àquelas puramente quantitativas, podendo realizar de maneira mais 
justa o ato avaliativo, possibilitando que as crianças e comunidade escolar 
acompanhem suas conquistas, suas dificuldades e suas possibilidades ao longo de 
seu aprendizado. 

Dessa forma o professor compartilhará com elas seus avanços e 
possibilidades de superação das dificuldades detectadas através da observação. 

Se avaliar é sinônimo de melhorar, esta melhoria se refere à criança, ao 
currículo, ao professor e, em definitivo ao Jardim de Infância 21 de Abril. 

A avaliação será sempre a da observação do desempenho e do crescimento 
da criança em relação a ela mesma e jamais de sua comparação com os pares. 

 
Ao avaliar, visamos captar as expressões, a construção do 
pensamento e do conhecimento, o desenvolvimento da criança bem 
como suas necessidades e interesses, guias primordiais do 
planejamento e das práticas pedagógicas (CURRÍCULO EM 
MOVIMENTO – EDUCAÇÃO INFANTIL, 2018).  

 
Esse processo avaliativo e formativo que viabiliza e conduz professores e 

equipe pedagógica a repensarem o trabalho desenvolvido, buscando caminhos que 
possibilitem sua melhoria em atendimento às necessidades de aprendizagem 
evidenciadas pelas crianças. 

Nessa etapa, de maneira forte e determinante, faz-se presente a avaliação 
informal realizada pelos docentes e até mesmo pelas crianças. Tal avaliação 
possibilita a observação das manifestações de aprendizagem e progresso. 

O cotidiano e as interações nas instituições de educação infantil apresentam-
se com fortes cargas afetivas. Sabe-se que na escrita dos relatórios ou registros 
avaliativos, a comunicação simbólica revelada nos gestos, nos silêncios, nas 
manifestações de choro, de alegria, de irritação, nos afetos e conflitos que ocorrem 
na relação professor-criança tende a ser manifestada; no entanto, a escola não deve 
rotular, nem definir a criança em razão dessas manifestações, bem como não pode 
resumir os registros avaliativos fazendo constar neles, apenas, elementos captados 
pela avaliação informal. 

A avaliação é pautada por meio da observação crítica das atividades, 
brincadeiras e interações dos alunos no dia a dia (relatórios, portfólios, fichas, 
fotografias, desenhos, álbuns etc.), e será registrada no Relatório Descritivo 
Individual do Aluno – RDIA - documento específico que apesar de ser entregue às 
famílias semestralmente, tem sua construção diária pautada nas observações feitas 
ao longo de todo o processo educativo. 

 

Este documento permite que as famílias conheçam o trabalho da instituição junto 
às crianças e como as mesmas estão se desenvolvendo. É preciso que o mesmo 
contenha elementos da avaliação diagnóstica, observados pelo docente e ou pelo 
Conselho de Classe: as aprendizagens evidenciadas e as dificuldades percebidas 
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devem ser descritas na primeira parte do documento. 
 Em seguida, devem-se apresentar as estratégias utilizadas ou as 

intervenções conduzidas para sanar tais dificuldades, bem como os resultados das 
intervenções e outras orientações que se fizerem necessárias para que o registro 
de avaliação cumpra sua função formativa. 

O Conselho de Classe, que acontece bimestralmente, é desenvolvido no 
sentido de identificar, analisar e propor elementos e ações para serem articuladas 
pela e na escola. Essa instância cumpre papel relevante quando consegue 
identificar o que os estudantes aprenderam o que ainda não aprenderam e o que 
deve ser feito por todos para que as aprendizagens aconteçam. 

Após análise realizada pelo conselho de classe, nosso Jardim usará de 
outros mecanismos e estratégias pedagógicas como: o desenvolvimento de 
projetos interventivos, auto avaliação, pesquisa de opinião, avaliação por pares ou 
colegas, etc. 

Vale ressaltar a importância que tem a auto avaliação neste documento, pelo 
fato de ser um componente essencial da avaliação formativa, por contribuir para a 
conquista da autonomia intelectual das crianças e por aplicar-se a todas as etapas 
e modalidades de ensino. 

A auto avaliação é o processo pelo qual a própria criança analisa 
continuamente as atividades desenvolvidas e em desenvolvimento, registra suas 
percepções e sentimentos nos quais identifica futuras ações, para que haja avanço 
na aprendizagem. 

Essa análise leva em conta o que já aprendeu o que ainda não aprendeu, ao 
aspecto facilitador e dificultador de seu trabalho, tomando como referência os 
objetivos da aprendizagem e os critérios de avaliação. 

A partir das observações diárias que fazemos das crianças é que procuramos 
mobilizar nossa prática pedagógica no sentido de acompanhar a aprendizagem: 

- Como elas chegaram 
- Como estão agora, através de fotos, filmagens, observações pontuais feitas 

pelos professores e familiares, evolução do grafismo, procurando destacar: 

- O que o professor fez? 

- O que foi adaptado? 

- Qual foi a intervenção realizada? 

Os elementos que a equipe de professoras elege para escrever sobre as 

crianças no relatório de desenvolvimento individual do aluno descrevem: como a 
criança chegou, como foi o seu processo de adaptação, seus progressos e 
dificuldades, aspectos referentes a socialização, cooperação e comportamento bem 
como as intervenções realizadas individualmente, em grupos menores e maiores. 

Os verbos observar – registrar – refletir passaram a fazer parte do trabalho 
de todos os envolvidos no processo de aprendizagem infantil. 

As crianças da Educação Infantil poderão fazer auto avaliação enquanto 
desenvolvem as várias atividades, oralmente e por outros meios, como, por 
exemplo, utilizando desenhos. Como são naturalmente espontâneas, costumam 
manifestar com desenvoltura seus sentimentos. 

Os professores estarão atentos para registrar essas manifestações que, 
acrescidas às informações obtidas por meio das observações, farão parte de um 
excelente material de análise do progresso infantil. 4
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A avaliação formativa apresenta-se como uma possibilidade real para o 
direcionamento do processo de inclusão de crianças com necessidades 
educacionais especiais, por ser mecanismo promotor de ações inclusivas que 
devem estar presentes em todos os espaços da instituição educacional, desde o 
primeiro acesso da criança no Jardim. 

O processo avaliativo contínuo, permanente, flexível e global implicará o 
planejamento para orientar e auxiliar os professores no olhar sobre seu fazer 
pedagógico, permitindo que sejam encontrados os melhores resultados, 
identificadas as necessidades e tomadas às decisões adequadas para a 
aprendizagem significativa das crianças atendidas na modalidade da educação 
especial. 

Desta forma, a inclusão se configura quando nos preparamos para receber 
a criança e auxiliamos para que progrida, avance e aprenda. Isso se traduz em 
ações afirmativas por parte de professores, da direção, dos servidores e dos 
responsáveis na garantia de condições reais de acesso, permanência e sucesso 
educacional inclusivo, no qual a avaliação deve ser considerada sempre como um 
momento do processo educativo para atender as especificidades de cada um. 

As crianças, em função de sua faixa etária, realizarão a avaliação por meio 
de painel coletivo realizado em sala de aula, conversas informais na rodinha e nos 
Encontros Acolhedores, participação nas atividades propostas pela Plenarinha, 
representações em desenho, dentre outras, que serão elencadas em relatório 
semestral. O relatório semestral, para  1º semestre de 2020, será constituído pelas 
professoras dialogando juntamente com os familiares.   

Assim, a avaliação no Jardim de Infância 21 de Abril se dará de forma 
sistemática envolvendo as crianças, os professores, os profissionais da escola e os 
familiares, com o objetivo de qualificar a mediação do professor e o aprimoramento 
infantil. 

Todas estas observações, devidamente planejadas, sistematizadas e 
acompanhadas do registro das informações coletadas (desenvolvimento das 
crianças), constituem a avaliação formal. 

A Direção do Jardim de Infância 21 de Abril, juntamente com seu corpo 
docente, se incumbe de avaliar, discutir e acompanhar todo o processo de ensino e 
aprendizagem de forma global, contínua e sistemática, valorizando os aspectos 
social, afetivo e cognitivo bem como as adaptações curriculares e as estratégias e 
orientações para as crianças com Necessidades Educacionais, no caso de 
atendimento neste Jardim, realizado nos momentos de estudo e planejamento para 
a formulação de subsídios para a melhoria da qualidade de ensino oferecida por 
esta Instituição. 

A avaliação deve ser formativa, permitindo que as crianças acompanhem 
suas conquistas, suas dificuldades, suas potencialidades ao longo de seu 
aprendizado. Dessa forma, o professor compartilha com elas seus avanços e 
possibilidades de superação das dificuldades. 

Os resultados das avaliações são registrados sob a forma de relatórios 
individuais discursivos, repassados aos pais ao final de cada semestre para as 
crianças da Educação Infantil. Para as crianças com Necessidades Educativas 
Especiais, deverão ser observadas as adaptações curriculares elaboradas em 
conjunto com a Equipe Especializada de Atendimento. 

Busca-se aqui o aprimoramento do desempenho de todos os envolvidos no 
processo escolar através da melhoria contínua da PP, da discussão dos resultados 
alcançados, da identificação dos níveis de satisfação da comunidade escolar e da 
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transparência nos resultados e nos diversos instrumentos relacionados aos 
Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (2009) que são: 

Avaliação da Dimensão do Planejamento Institucional; 

Avaliação da Dimensão Multiplicidade de Experiências e Linguagens; 

Avaliação da Dimensão Interações; 

Avaliação da Dimensão Promoção da Saúde; 

Avaliação da Dimensão Espaços Materiais e Mobiliários; 

Avaliação da Dimensão Formação e Condições de Trabalho das 
Professoras e demais profissionais; 

Avaliação da Dimensão Cooperação e Trocas com as Famílias. 

12. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 

A organização curricular pretende integrar as aprendizagens que vão sendo 
incorporadas pelas crianças tanto dentro quanto fora da instituição educacional, 
pressupondo que terão a oportunidade de percorrer “um longo processo de 
escolarização”. 

É importante deixar claro que na organização curricular são formulados, 
transmitidos e processados saberes explícitos, ainda que se saiba que o currículo 
comporta também os saberes que não estão evidenciados. 

Sabemos que está enraizada em nossa ação pedagógica diária uma 
metodologia tradicional que entende o conhecimento como um produto pronto 
apenas para ser repassado, considerando somente a interação unilateral entre 
professor e aluno. 

Todavia, é preciso que o objeto do conhecimento seja tratado por meio de 
um processo que considere a interação e mediação entre professor e criança como 
uma via “de mão dupla” em que as relações de ensino aprendizagem ocorram 
dialeticamente. 

Dessa forma as orientações didáticas de organização do tempo, que 
agrupam três grandes modalidades que o Jardim de Infância prioriza são: as 
atividades permanentes, a sequência de atividades e os projetos de trabalho; 
presentes no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. 

Na organização do tempo, temos a rotina que estrutura todo o nosso fazer 
pedagógico. Através dela, as crianças sabem exatamente qual será o momento do 
cuidado pessoal, das brincadeiras e das situações de aprendizagem propostas 
pelas professoras. A construção da rotina é diária e elaborada de forma coletiva. 

Nas atividades permanentes, que são aquelas que respondem às 
necessidades básicas de cuidado, aprendizagem e prazer para as crianças, temos 
as brincadeiras realizadas tanto no espaço interno como externo da sala de aula, a 
hora de contar história, as rodas de conversa a respeito de um tema específico ou 
livre, a chamada para verificar as crianças presentes e ausentes, a escolha do 
ajudante do dia, o trabalho com o calendário e a contagem de crianças, os 
momentos de trabalho diversificado com os cantinhos de desenho, pintura, 
modelagem, música, construções, leitura, jogos, recorte e colagem e cuidados com 
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o corpo. 
Já na sequência de atividades que são planejadas com o objetivo de 

promover uma aprendizagem específica, são oferecidas com graus diferentes de 
complexidade a partir da resolução de problemas e interferências previamente 
planejadas por todos os professores através de: músicas, parlendas, 
dramatizações, rodas de conversa, relatos vividos e momentos de faz de conta. 

Por fim, começamos no ano de 2018 um trabalho mais dedicado aos Projetos 
de Trabalho que são organizados a partir de um tema de interesse das crianças 
(sonho, necessidade ou um problema para resolver) que dependem de várias 
etapas como: 

 Levantamento de conhecimentos prévios; 

 Socialização do que o grupo já sabe e o levantamento do que desejam saber; 

 Confecção do quadro investigativo (o que sabemos, o que queremos saber 
e como vamos saber); 

 Busca de fontes diferentes de informações; 

 Registro dos conhecimentos construídos pelas crianças; 

 Visibilidade final do produto ou solução do problema compartilhado com as 
crianças e comunidade escolar.
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Acreditamos que esse trabalho realizado diariamente, possibilita que nossas 
crianças se aproximem da cultura por meio diferentes linguagens, de forma 
prazerosa através do contato com o mundo infantil imerso nos seguintes Campos 
de Experiência: 

Esses princípios engendram seis direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento de acordo com a nova Base Nacional Comum Curricular 
que são: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. 
Desses direitos de aprendizagem emergem os cinco campos de experiência:  

 

O EU O OUTRO E NÓS: este campo de experiência propõe que as crianças 
descubram por si mesmas os grupos das quais fazem parte e a outros coletivos. 
Formam sua identidade e a proposta perpassa a constituição da autonomia e o 
sentimento de pertencimento. As linguagens mais presentes neste campo de 
experiência são o cuidado consigo e com outro, as interações com a natureza e a 
sociedade. 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS: esse campo de experiência propõe o trabalho 
voltado ao desenvolvimento corporal da criança levando em conta a centralidade do 
corpo, o conhecimento e reconhecimento de suas potencialidades, limites, 
sensações e funções corporais. O repertório deve abranger atividades que 
envolvam mímica, expressões faciais e gestuais, sonoridades, olhares além de 
atividades que surgirem das brincadeiras e interações. 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS: abrange o trabalho educativo que evidencia 
manifestações artísticas, culturais e científicas, dramatizações, dança, vídeos, jogos 
de faz de conta, brincadeiras, sonoridades e músicas, cores. As atividades sociais 
e culturais nesse campo devem propiciar o desenvolvimento da expressão criativa 
da criança levando em consideração o seu percurso de aprendizagem, os 
processos pelos quais passou e as relações imbricadas neles. As formas de 
expressão como artes visuais, música e teatro, vêm de maneira a não hierarquizar 
a oferta dessas formas de expressão. Propor manipulações de materiais e diversas 
texturas e cores, sonoridades, tamanhos, formas e assim compor um cardápio que 
favoreça tanto a ação individual da criança quanto a ampliação das possibilidades 
do trabalho coletivo. 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO: é importante que as crianças 
participem de experiências de falar e ouvir. Este campo de experiência estabelece 
interlocuções com as linguagens oral e escrita, corporal, artística. Interações com a 
natureza e sociedade, propiciando o prazer pela leitura através do contato com os 
diferentes gêneros escritos como: a leitura diária de livros lidos pelos adultos, a 
contação de histórias e o incentivo para que as crianças manuseiem livros, gibis, 
revistas e produzam textos, mesmo sem saber ler e escrever convencionalmente.  

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES: 
esse campo de experiência propõe que as crianças experimentem o mundo ao seu 
redor enquanto investigam, descobrem e interagem. Devemos incentivar a postura 
da criança pequena partindo de seus sentimentos de admiração, encantamento e 
curiosidade. Esses sentimentos devem ser nutridos, de forma intencional, 
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planejando propostas de pesquisa, investigação, exploração, constatação e 
refutação de ideais acerca do mundo, proporcionando atividades que estimulem a 
resolução de problemas. As linguagens mais presentes são a linguagem 
matemática e as interações com a natureza e sociedade. Sugere-se que por meio 
da manipulação e experimentação proporcionadas pelas interações, oportunizadas 
brincadeiras onde o ensino da matemática possa ir além do uso dos números. 
Possibilitar que se recriem em contextos significativos, relações quantitativas de 
medidas, formas e orientações espaço-temporais. As atividades propostas devem 
incentivar a curiosidade, à exploração, o encantamento, o questionamento, à 
indagação e o conhecimento que as crianças têm em relação ao mundo, ao tempo 
e à natureza. 

 

Portanto atividades como visitas até a sala de leitura para escolher livros ou 
ouvir histórias, leitura prévia pela professora dos bilhetes que serão colocados na 
agenda, rodas de conversa para explorar temas tanto das sequências de atividades 
como dos projetos de trabalho, momentos de faz de conta onde as crianças possam 
contar, inventar ou ouvir histórias, aulas passeio para lugares que tenham ligação 
com o que estamos estudando, proporcionam momentos de aprendizagem 
significativa. 

Acreditamos que muito mais do que se preocupar com o processo de 
alfabetização, precisamos dar visibilidade e importância a todas essas atividades 
que fazemos em sala, que de forma prazerosa e criativa, aproximando nossas 
crianças das diferentes linguagens, pois tais práticas devem fazem parte do nosso 
trabalho pedagógico. 

Fazer um gesto, desenhar, pintar, cantar, dançar, modelar uma escultura, 
uma maquete, brincar de faz de conta na casinha, ouvir histórias, elaborar listas, 
discutir notícias de diferentes fontes, trabalhar com receitas, realizar visitas às 
bibliotecas públicas, aos arredores da escola, teatros, exposições, ouvir músicas, 
nos momentos de entradas compartilhadas e através dos projetos do nosso Jardim, 
são algumas das linguagens que antecedem e, ao mesmo tempo, impulsionam o 
desenvolvimento integral de nossas crianças.
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13. POR UMA ESCOLA INCLUSIVA E ACOLHEDORA 

A instituição educacional é o espaço onde a diversidade e a inclusão tornam-
se reais, materializam-se a partir das relações que acontecem e são partilhadas 
entre todos os segmentos que compõem a comunidade escolar. 

A LDB consolidou a Educação Especial como sendo uma modalidade da 
Educação Básica, oferecida aos estudantes com necessidades educacionais 
especiais. Nesse contexto, propõe a adequação curricular como uma resposta às 
demandas apresentadas em virtude das dificuldades e da homogeneização da ação 
pedagógica e da rigidez que pode caracterizar o currículo. 

A adequação curricular visa promover as aprendizagens, o desenvolvimento 
das crianças que apresentam necessidades educacionais especiais, tendo como 
referência a elaboração do projeto pedagógico e a implementação das práticas 
inclusivas baseadas nos seguintes aspectos: 

Atitude favorável para diversificar e flexibilizar o processo de 
aprendizagem, de modo a atender as diferenças individuais; 
Identificação das necessidades educacionais especiais para justificar 
a priorização de recursos e meios favoráveis à educação de todas as 
crianças; 
Flexibilização quanto à organização e ao funcionamento das 
atividades propostas para atender a demanda discente diversificada; 

Adaptações no âmbito do projeto pedagógico (currículo escolar); 
Adaptações individualizadas, que focalizam na atuação docente em 
relação ao atendimento e à avaliação das crianças. 

As estratégias de adequação curricular dependerão das necessidades de 
cada criança e de suas características, diversificando-se ao longo do percurso 
acadêmico de cada uma. 

O êxito das crianças com necessidades especiais carece de interações, 
acolhida e escuta e dependem de profissionais interessados em entender desejos 
e necessidades, suas formas de expressão, comunicação e seu direito de crescer 
e conhecer o mundo. 

O Novo Currículo em Movimento da Educação Infantil destaca, igualdade e 
diferença como valores indissociáveis e que avançam em relação à ideia de 
equidade.
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A proposta de trabalho com essas crianças precisa a partir do 
reconhecimento da singularidade de cada um e da compreensão que todo sujeito 
emprega caminhos específicos para aprender; precisa valorizar a diversidade 
empregando ideias destemidas e criativas. 

Podemos listar algumas práticas do Jardim de Infância 21 de Abril que vem 

agregando bastante ao trabalho realizado em busca de uma educação para todos 
como:  

1. Entradas compartilhadas utilizando-se de diferentes 
linguagens onde todas as crianças são contempladas; 

2. Receptividade e acolhimento da criança e da família; 
3. Encontros com profissionais especializados a fim de 

aumentar o repertório da criança atendida; 
4. Implantação do uso do “caderninho” onde os progressos 

ou dificuldades observadas possam ser relatados tanto 
pelos profissionais da escola, como pelos 
especializados e também as famílias; 

5. Busca de soluções em equipe através dos momentos de 
coordenação coletiva; 

6. Construção de rotinas individualizadas de acordo com a 
necessidade da criança; 

7. Encontros Acolhedores com as crianças e os familiares 
em plataformas virtuais para minimizar o afastamento 
social devido à Pandemia; 

8. Flexibilização de horários em função dos atendimentos 
extraclasse que a criança faz. 

14. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA 
PEDAGÓGICA 

CRONOGRAMA DAS COORDENAÇÕES COLETIVAS 

Fevereiro 
05, 12, 19 

Março (início da 
suspensão das aulas) 

04-11 

Abril 

Suspensão das aulas. DECRETO Nº 
40.583, de 1º de abril de 2020 

Maio 

Suspensão das aulas. DECRETO 
Nº 40.583, de 1º de abril de 2020 

Junho 

03-10-17-24 

Julho 

01-08-15-22-29 

Agosto 

05-12-19-26 

Setembro 

02-09-16-23-30 

Outubro 

07-14-21-28 

Novembro 

04-11-18-25 

Dezembro 

01-08-15-22 

Janeiro (2021) 

06-13-20-27 
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15. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 
PEDAGÓGICA 

O acompanhamento e a avaliação da Proposta Pedagógica acontecem de 
forma contínua (antes, durante e depois de cada evento ou projeto realizado) 
bimestralmente, com a participação de toda a comunidade escolar, seja nas 
coordenações coletivas, reunião com os familiares, escuta e participação das 
crianças. 

PLANOS DE AÇÃO 

O Plano de Ação da Coordenação Pedagógica do Jardim de Infância 21 de 
Abril está em elaboração coletiva para contemplar as diretrizes da SEEDF e da 
Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES) para as atividades pedagógicas em 
âmbito remoto e para um possível retorno presencial no segundo semestre de 2020. 

As ações estão sendo desenvolvidas pelo Comitê Local, composta por todos 
os segmentos da escola: Gestão, SOE, Professores, Assistentes Educacionais e 
Familiares.  

As ações definidas no Comitê Local são socializadas para conhecimento, 
aprimoramento e aprovação de todos. A socialização das sugestões se dá por meio 
das Coordenações Coletivas e das Reuniões com os Familiares, via plataforma 
virtual. 

Reconhece-se a necessidade da construção coletiva deste Plano de Ação, 
devido a diversidade de crianças matriculadas. Identificar as fragilidades, os anseios 
das famílias e dos servidores do Jardim neste momento preservação à vida, requer 
tempo, sensibilidade, estudos e propostas praticáveis para a retomada das 
atividades remotas e, principalmente, das atividades presenciais. 

O Comitê Local definiu como prioridade o levantamento das crianças que são 
Grupo de Risco e se convivem ou não com pessoas enquadradas como Grupo de 
Risco. O levantamento foi realizado por meio do “Questionário de Retorno as 
Atividades não presenciais”.  

Neste mesmo questionário, identificamos se a criança faz uso ou não de 
aparelhamento tecnológico (computador, celular e tablete), de internet banda larga 
ou, apenas, dados móveis. 

A partir da realidade apresentada, pôde-se organizar as ações para 
construção do Plano. Lembrando, não está concluído. Mas sim em andamento, 
avaliação e reavaliação, tendo como centralidade a saúde das crianças, da equipe 
e dos familiares. 

Outro ponto fundamental levantado pelas professoras e apoiado pelo Comitê 
Local é utilização dos espaços abertos no processo educativo das crianças.  

O Jardim é privilegiado por ter extensa área verde, proporcionando a 
retomada das atividades presenciais de forma aproximada das diretrizes da 
Secretaria de Saúde, como: Ambientes ventilados naturalmente, espaços abertos 
para evitar a permanência em ambientes fechados e banheiros adaptados para as 
crianças. Esses fatores possibilitam o retorno seguro das atividades presenciais. 
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Toda a comunidade escolar tem reconhecido os espaços abertos como salas 
de aprendizagens, assim como demonstra Thomé e Mendonça (2018) 

 

Brincar livre e com a natureza também é nos conectar com a vida, 
perceber o mundo como ele é, suas sutilezas, características, 
transformações, ações e reações. É interagir com o mundo e perceber 
seu movimento. É perceber a vida que pulsa em tudo ao nosso redor, a 
vida que nos forma como somos hoje. É sentir que só somos como 
somos devido a um fluxo imenso de interações que nos antecederam e 
que prepararam as condições de que hoje precisamos para estar no 
mundo. (2018) 

 
 
15.1 Plano de Ação do Coordenador Pedagógico 

 

OBJETIVOS AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Realizar Coordenações 

Coletivas semanalmente  

 

Realizar Planejamento 

Coletivo Semanalmente 

 

Realizar rodas de 

estudos sobre temas 

relevantes à equipe 

pedagógica 

 

Realizar rodas de 

experiências entre/com 

a equipe pedagógica 

 

Incentivar a 

participação das 

docentes à participação 

das formações 

continuadas oferecidas 

pela EAPE 

 

Trazer convidados 

externos para 

formações pontuais e 

atuais 

 

Realizar reuniões com o 

Comitê Local para a 

retomada das atividades 

presenciais 

 

Realizar reuniões com 

as famílias para 

identificar a ausência e 

infrequência das 

Utilizar plataformas 

virtuais para 

realização das 

Coordenações e 

Planejamento 

Coletivos 

 

Definir dia, data e 

horário para 

organização e 

participação de todo o 

corpo docente, 

comunidade e 

familiares nas 

reuniões 

 

Divulgar formações 

da SEEDF e de outras 

instituições para 

formação continuada 

da equipe 

 

Divulgar rodas de 

conversas e palestras 

para as famílias e 

comunidades para 

orientar as famílias na 

participação do 

processo educativo da 

criança. 

 

Acompanhar no 

Atendimento 

Individualizado 

remoto da professora 

com a família 

EAPE 

 

DIINF 

 

Familiares  

 

 

Equipe 

gestora 

 

Equipe 

Pedagógica 

 

Famílias 

 

Crianças 

Durante o ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Enquanto 

durar a 

Pandemia 

No decorrer do ano 
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crianças no acesso na 

plataforma 

 

Orientar na avaliação 

remota da criança 

 

Planejar coletivamente 

os Encontros 

Acolhedores 

 

Acompanhar os 

Encontro 

Acolhedores entre 

crianças e professora 
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HORÁRIO DE INÍCIO E TÉRMINO DAS COLETIVAS: 

As coletivas estão sendo realizadas com os dois turnos juntos. A plataforma 
utilizada é o MEET. As coletivas serão nas 4ªs e 5ªs feiras, intercalando o turno 
semanalmente. As 5ªs feiras serão realizadas para a sistematização do Plano de 
Ação 2020 

MATUTINO e VESPERTINO 

Das 9 horas às 11 horas ou 

Das 15 horas às 17 horas 

 

HORÁRIO DA REUNIÃO DO COMITÊ LOCAL: 

As reuniões do Comitê Local ocorrerão semanalmente às 5ªs feiras. A 
plataforma utilizada é o MEET. Ocorrerão no turno Noturno para contemplar a 
participação dos familiares trabalhadores. 

Noturno 

Das 18h30 às 20h30 

 

 

PLANEJAMENTO COLETIVO: 

 

O   Planejamento Coletivo unifica as atividades pedagógicas da escola com 
os temas disponibilizados pela DIINF. Ocorre todas as 3ªs com o objetivo de 
planejar as atividades da semana seguinte.    Participam a coordenadora, a 
orientadora educacional, as professoras dos 2 turnos e a gestão. Assim como 
nas coletivas, os turnos são intercalados semanalmente. 

 

MATUTINO e VESPERTINO 

Das 9 horas às 11 horas ou 

Das 15 horas às 17 horas 
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ORGANIZAÇÃO SEMANAL DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
 

COORDENADORA: Janaina 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

MANHÃ 

 
 
Entrada e 
Permanência 
no Google 
Class Room 
 
Acompanha
mento com 
as 
professoras 

Entrada e 
Permanência 
no Google 
Class Room 

Planejamento 
Coletivo  

Coordenação 
Coletiva com 
professoras. 
 
 

Entrada e 
Permanência 
no Google 
Class Room 

 

Coordenação 
Coletiva com 
professoras. 
 
 

Entrada e 

Permanência 
no Google 

Class Room 

Entrada e 
Permanência 
no Google 
Class Room 

Coordenação 
Individual 

TARDE 

Planejamento 
da Reunião 
Pedagógica 

Coletiva 
(Definição da 

Pauta) 
 

Entrada e 
Permanência 
no Google 
Class Room 

 

    Entrada e 
Permanência 
no Google 
Class Room 

Reunião com a 
Gestão e o SOE 

Entrada e 
Permanência 
no Google 
Class Room 

 

Entrada e 
Permanência 
no Google 
Class Room 

Reunião do 
Comitê Local 
(noturno) 

Entrada e 
Permanência 
no Google 
Class Room 

Coordenação 
Individual 

 
15.2 PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONAL – SOE 
APRESENTAÇÃO 

 
 

O presente Plano de Ação tem como parâmetro a Orientação Pedagógica da 

Orientação Educacional na Secretaria de Educação do Distrito Federal (2019) cujo 

ponto de partida é a realidade observada no início do ano letivo de 2020 e tem em 

vista os objetivos do Projeto Político Pedagógico do Jardim de Infância 21 de Abril. 

Será implementado em circunstâncias adaptáveis às exigências do momento, em 

virtude da Pandemia do Covid-19 que prevê o Teletrabalho e o retorno às aulas não 

presenciais do ano letivo de 2020. 
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A atuação do/a pedagogo/a orientador/a educacional na Educação Infantil foi 

ampliada para todas as escolas no âmbito da Secretaria de Educação e, 

especialmente, na Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto somente em 

2019. Essa ampliação representou um novo momento para a atuação da orientação 

educacional, somando-se à política de universalização da Educação Infantil e à 

militância histórica pela garantia do direito à educação com qualidade social da 

escola pública também na primeira etapa da Educação Básica. 
 

Cabe destacar que a Orientação Educacional contribui para o processo 

educativo a partir de uma prática dialogada com a comunidade escolar e que atua 

com a finalidade de fortalecer a rede social e interinstitucional. Sua atuação visa, 

especialmente, o desenvolvimento integral dos/das estudantes, repensando 

coletivamente o fazer pedagógico; participando na análise da realidade; apoiando 

diálogos problematizadores; contribuindo para a tomada de decisão individual e 

coletiva; implementando ações com foco em objetivos compartilhados no projeto 

político-pedagógico; e tendo como pressuposto o respeito à pluralidade, à liberdade 

de expressão, à opinião e à democracia. 
 

Particularmente na educação infantil, o Serviço de Orientação Educacional 

(SOE) está comprometido com as aprendizagens das crianças nos diferentes 

campos de experiência e na vivência dos eixos integradores do currículo, que são 

o Cuidar, o Educar, o Brincar e o Interagir. Prima também pelos princípios éticos, 

políticos e estéticos afirmados nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Infantil e no próprio Currículo em Movimento da Educação Infantil. 
 

Nessa primeira etapa, o/a pedagogo/a orientador/a educacional pode atuar em 

diferentes eixos e ações, a partir do seu contexto de atuação, valorizando a 

construção coletiva e o trabalho em rede. A saber: 
 

• acolhimento e inserção da criança ao ambiente escolar, principalmente 
no contexto da pandemia;  

• educação inclusiva na perspectiva da Educação Especial, da diversidade 
e dos direitos humanos; 

• assessoria pedagógica às equipes docente e gestora;  
• saúde e alimentação saudável; 
• auxílio no desenvolvimento das habilidades Socioemocionais;  
• questões familiares; 
• prevenção à violência e ao abuso sexual;  
• transição da criança para a etapa seguinte; 
• outros temas que julgar pertinentes. 

 

 Nesse sentido, o presente plano de ação sistematiza a atuação da 

pedagoga Orientadora Educacional no Jardim de Infância 21 de Abril explicitando 

os objetivos, as ações, as parcerias e a avaliação a serem realizadas no percurso 

de sua implementação (anexo 6) 
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15.3 PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE GESTORA E 
SECRETARIA I – DIMENSÃO PEDAGÓGICA / RESULTADOS 
EDUCACIONAIS 

Objetivos: 
Prezar pela qualidade social na Educação Infantil, visando o 
desenvolvimento integral da criança; 

Meta: 
Alcançar em 100% os objetivos específicos da pré-escola (04 a 06 anos), 
estabelecidos pelo currículo da Educação Infantil; 

Ações: 
Viabilizar pedagogicamente o desenvolvimento de projetos individuais e/ou 
coletivos (projetos de empreendedorismo e de investigação); 

Assegurar efetivamente as coordenações coletivas com momentos de 
estudos e troca de experiências, planejamento, acompanhamento e 
avaliação; 

Promover discussões, debates e reflexões acerca das premissas da 
educação em diversidade junto a todos os segmentos da comunidade 
escolar, para a incorporação do respeito à diversidade; 

Elaborar junto com o corpo docente um instrumento de avaliação e 
acompanhamento do desenvolvimento para aluno, a ser utilizado durante 
todo o processo de aprendizagem/ano letivo; 

Promover formações com profissionais externos nas coordenações 
pedagógicas;
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Promover constantemente a interação família/escola através dos eventos, festas, 
reuniões, palestras, oficinas, etc. 

Elaborar, implementar, acompanhar e avaliar a PP envolvendo toda comunidade 
escolar; 

Oferecer brinquedos e jogos apropriados para a faixa etária nas salas de aula, 
parque, piscina, auditório e área verde. 

Realizar reuniões bimestrais e/ou semestrais de pais, professores e auxiliares de 
educação sempre que necessário; 

Proporcionar espaço físico dentro dos padrões de higiene, organização e estética 
favorável ao aprendizado do aluno; 

Promover a sensibilização dos pais ou responsáveis sobre a relevância da 
participação da família no contexto escolar, por meio de palestras, textos reflexivos 

e da relação dialógica entre todos os envolvidos no processo ensino – 
aprendizagem; 

Incentivar a participação do segmento (pais/mães/responsáveis) na elaboração, no 
acompanhamento e na avaliação da Proposta Pedagógica junto à direção, 
professores, auxiliares de educação e crianças; 

Proporcionar reuniões periódicas, com pais, professores e direção após o término 
de cada bimestre/semestre para acompanhar o desenvolvimento escolar da 
criança; 

Aplicar questionário socioeconômico e cultural para reconhecimento do perfil das 
famílias das crianças matriculadas anualmente;

Garantir os 150 dias letivos aos estudantes, segundo a recomendação nº 1/2020 
CEDF, de 21 de maio de 2020.

6
3  
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II – DIMENSÃO ADMINISTRATIVA E DE PESSOAS 

Objetivos: 
Divulgar amplamente as informações inerentes à vida funcional do servidor, 
garantindo os procedimentos administrativos da SEEDF e o gerenciamento 
dos recursos humanos; 

Manter-se conectados às instâncias distritais e nacionais responsáveis pelo 
auxílio à gestão; 

Zelar pelo bem público e pela preservação do patrimônio material, cultural e 
humano da U.E; 

Primar pelo cuidado e qualidade da merenda escolar; 

Focar no atendimento de qualidade destinado à comunidade escolar como 
um todo; 

Zelar pela documentação escolar da secretaria; 

Metas: 
Garantir em 100% o fluxo de informações no âmbito escolar, junto a CRE e 
noutros níveis institucionais da SEEDF; 

Viabilizar em 100% a manutenção de toda carga patrimonial existente na 
U.E, bem como dos novos recursos materiais adquiridos; 

Assegurar em 100% o acompanhamento de toda documentação do 
estudante e dos profissionais da educação quanto à atualização, 
conservação e tramitação; 

Ações: 
Garantir o atendimento adequado e satisfatório aos servidores da U.E para 
o bom desempenho de suas funções, assim como um ambiente de trabalho 
pautado no respeito e na coletividade;

6
4  
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Fazer cumprir os direitos e deveres do servidor público conforme preconiza o Regime 
Jurídico Único dos servidores do DF, bem como da legislação vigente da SEEDF. 

Suscitar e aprimorar em todo o corpo docente e servidores da CAE, o sentimento da 
corresponsabilidade por todas as crianças da escola; 

Comunicar as realizações administrativas da escola para comunidade escolar; 

Organizar e manter atualizados a escrituração escolar, o arquivo, as normas, as 
diretrizes, legislações e demais documentos relativos à organização e funcionamento 
escolar; 

Assegurar uma merenda escolar de qualidade, através da compra de gêneros 
alimentícios com recursos da APM, a fim de incrementar e enriquecer o lanche das 
crianças; 

Orientar as famílias quanto aos cuidados inerentes à saúde da criança; 

Criar mecanismos e instrumentos de avaliação no âmbito pedagógico, administrativo e 
financeiro; 

Atender a todos os servidores em suas necessidades e observar critérios legais 
pertinentes a cada segmento; 

Orientar o servidor quanto às férias, recessos, abonos, calendários escolares, 
requerimento geral, solicitações, entre outros; 

Cumprir prazos para entrega de documentos junto à CRE e outras instâncias; 

Acompanhar e informar a frequência dos profissionais de educação da U.E, bem como 
assuntos relativos ao pagamento e demais informações relacionadas à sua vida 
profissional;

6
5  
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Atualizar, periodicamente, os dados pessoais e funcionais dos servidores da U.E, 
bem como os dados/documentações dos alunos e seus responsáveis, junto à 
secretaria, direção da escola e corpo docente; 

Acompanhar a frequência dos alunos, intensificando o contato entre professores, 
secretaria e pais e/ou responsáveis, a fim de que tomem conhecimento do número 
de faltas da criança e que as providências sejam tomadas; 

Realizar periodicamente a troca da areia do parque e a manutenção dos brinquedos, 
bem como de todas as dependências e espaços da escola; 

Viabilizar a manutenção da cobertura do refeitório; 

Construção do banheiro/vestiário para utilização da quinta sala de aula (laranja) e da 
piscina; 

Realizar manutenções e melhoria das instalações físicas e estruturais com os 
recursos da APM/PDAF/PDDE; 

Comprar e fornecer materiais de consumo com recursos que a escola dispõe – APM, 
PDAF e PDDE/FNDE; 

Manter fechados os portões de acesso à escola, de forma a garantir maior segurança 
e a preservação da integridade física de alunos, servidores e comunidade escolar – 
controle de entrada e saída de pessoas; 

Realizar semestralmente Avaliação Institucional com a participação de todos os 
segmentos da comunidade escolar, Conselho Escolar e APM;

6
6  
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III – DIMENSÃO FINANCEIRA E PARTICIPATIVA 

Objetivos: 
Gerir os recursos financeiros da U.E de acordo com os princípios que 
norteiam a gestão pública: planejamento, legalidade, impessoalidade e 
moralidade; 

Otimizar a utilização dos recursos financeiros da U.E com a participação da 
comunidade escolar, da APM, do Conselho Escolar e do Conselho Fiscal; 

Garantir a participação de todos os segmentos e órgãos colegiados da U.E 
na tomada de decisões referente às aplicações das verbas públicas oriundas 
da GDF (PDAF) e do Governo Federal (PDDE/FNDE); 

Assegurar a participação da comunidade no processo educacional, 
auxiliando e apoiando a equipe gestora em questões administrativas, 
financeiras e pedagógicas; 

Metas: 
Aplicar em conformidade com a legislação vigente, 100% dos recursos 
financeiros recebidos, atendendo às necessidades pedagógicas e 
administrativas da U.E; 

Assegurar reuniões mensais com o Conselho Escolar, o Conselho Fiscal, os 
membros da APM e a comunidade escolar, a fim de deliberar e acompanhar 
a utilização dos recursos financeiros e ainda, tratar de assuntos pertinentes 
a cada colegiado; 

Ações: 
Identificar e elencar com a comunidade escolar, as reais necessidades da 
escola, na busca da devida aplicação dos recursos financeiros; 

Promover amplamente a divulgação da prestação de contas dos recursos 
financeiros da U.E (de forma clara, objetiva e transparente), junto aos órgãos

6
7  
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colegiados, ao corpo docente, aos servidores da CAE e aos responsáveis diretos pelos 
alunos (pais/mães/outros); 

Registrar mensalmente em ata, os valores arrecadados pela contribuição da APM 
especificando e justificando os gastos por meio das notas fiscais e dos recibos; 

Fixar mensalmente nos murais da escola a prestação de contas da APM contendo os 
valores arrecadados e os gastos especificados; 

Divulgar na agenda do aluno, um informativo contendo o resumo da movimentação 
e/ou prestação de contas dos recursos financeiros recebidos pela U.E (verbas públicas 
e APM), para o conhecimento e acompanhamento da comunidade escolar. 

Providenciar e gerenciar os recursos necessários para o desenvolvimento dos projetos 
individuais e/ou coletivos propostos no Projeto Político Pedagógico e no Projeto 
Administrativo da U.E, assim como os materiais indispensáveis para a realização de 
melhorias na sala de leitura, manutenção dos brinquedos e troca de areia do parque, 
cobertura do refeitório, construção de um banheiro/vestiário para uso da sala laranja 
e piscina, e ainda, na implantação de outros projetos e ações. 

Promover e fortalecer a participação do Conselho Escolar, da APM e das famílias na 
colaboração financeira para implementação dos projetos e ações pedagógicas, 
evidenciando os pontos positivos, aqueles que devem ser melhorados e propor novas 
ações; 

Complementar a merenda escolar de acordo com as corretas orientações e padrões 
nutricionais indicados para as crianças; 

Divulgar com transparência para toda comunidade escolar, a movimentação e a 
prestação de contas referente à utilização das verbas públicas recebidas pela U.E e 
da arrecadação da APM;

6
8  
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Viabilizar financeiramente o desenvolvimento de projetos individuais e/ou 
coletivos, propostos no Projeto Político Pedagógico e no Projeto 
Administrativo-Financeiro da U.E. 

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES: 

A avaliação dar-se-á, por meio do acompanhamento, participação, 
supervisão e controle da comunidade escolar, bem como, através da análise dos 
resultados das Avaliações Institucionais realizadas semestralmente. 

Será realizada ainda, reunião quinzenalmente, entre os membros da equipe 
diretiva para acompanhamento e avaliação deste plano de trabalho; avaliação 
mensal junto aos professores nas reuniões coletivas, com registros em ata das 
possíveis disfunções encontradas no processo pedagógico; realização de Avaliação 
Institucional através de instrumentos próprios envolvendo pais, mães, responsáveis, 
alunos, auxiliares de educação e serviços terceirizados, Conselho Escolar, APM, 
entre outros – por bimestre; 

Responsáveis: Equipe gestora e colegiados escolares; 

Cronograma: O Plano de Ação será desenvolvido no decorrer do ano letivo de 
2020, flexibilizando algumas ações de acordo com as reais necessidades da U.E. 

Acompanhamento e Avaliação 

Avaliação com os professores nas coordenações coletivas; 

Avaliação das crianças; 

Avaliação dos familiares; 

Durante o processo, por meio da participação e engajamento das crianças;

6
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ANEXO 1 – Ficha Perfil 

Prezadas famílias, para melhor atendermos as necessidades de nossas crianças, é fundamental 
conhecer e compreender a realidade de cada uma delas. Nesse sentido, elaboramos um 

questionário com perguntas básicas sobre a família e rotina, bem como o perfil da comunidade 
escolar que recebemos esse ano. As respostas têm por objetivo contribuir com a Proposta 
Pedagógica (documento norteador de todas de todas as ações e projetos realizados na escola), 
com o planejamento das atividades pedagógicas e com a definição de uma abordagem que favoreça 

seu desenvolvimento integral. Desde já agradecemos sua colaboração. 

Nome da criança:  

Data de nascimento:  / /______ Idade: ___ anos Sexo:  

Endereço:  

Nome do pai:  Profissão:  

Nome da mãe:  Profissão:  

Responsável pela criança:   

 

1.Os pais são: () casados () separados 

Se separados, quem possui a guarda da criança:  

2.Quantas pessoas moram na mesma casa? ___ adultos ___ crianças 

3. Qual é a renda média familiar, incluindo todos os membros da família? 

() menos de um salário mínimo 

() de 01 a 03 salários mínimos 

() acima de 03 salários mínimos 

4.Qual o meio de transporte utilizado para chegar à escola? 

() a pé  () carro próprio  () ônibus  () transporte escolar  () outros 

5. Lugares que a criança mais frequenta. Marque apenas uma opção. 

() cinema  () teatro  () centros culturais () circo  () shopping 

() parque de diversão  () igreja/templos  () show 

6. O aluno já frequentou outra unidade escolar anteriormente? () sim  () não 

7. Com quem a criança fica no contra turno? () pai  () mãe  () avós () 

babá 

8. Utiliza o banheiro com independência? () sim  () não

7
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9. A criança faz alguma atividade no contra turno? () sim  () não 

Se sim, qual?  

10. Região Administrativa que a criança reside: 

() Lago Sul  () Planaltina  () São Sebastião 

() Lago Norte  () Paranoá  () Recanto das Emas 

() Asa Sul  () Núcleo Bandeirante  () Riacho Fundo 

( ) Asa Norte ( ) Ceilândia ( ) Candangolândia 

( ) Gama ( ) Guará ( ) Águas Claras 

( ) Taguatinga ( ) Cruzeiro ( ) Riacho Fundo II 

( ) Brazlândia ( ) Samambaia ( ) Sudoeste/Octogonal 

( ) Sobradinho ( ) Santa Maria ( ) Varjão 

( ) Park Way ( ) SCIA ( ) Sobradinho II 

( ) Jardim Botânico ( ) Itapoã ( ) SIA 

( ) Vicente Pires ( ) Fercal ( ) Luziânia 

( ) Águas Lindas ( ) Valparaíso ( ) Estrutural 

( ) Cidade Ocidental ( ) S. Ant. do Descoberto ( ) Outra:  

11. A família possui alguma religião? ( ) sim ( ) não 

Se sim, qual?  

12. A criança apresenta algum problema de saúde? ( ) sim ( ) não 

Se sim, qual?  

13. Faz uso de algum medicamento de uso contínuo? ( ) sim ( ) não 

Se sim, qual?  
14. Faz algum acompanhamento médico ou similar? ( ) sim ( ) não Se sim, qual? 
( ) fisioterapia ( ) psicoterapia ( ) fonoterapia ( ) neurologia 
 
( ) outros
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15. Apresenta alguma alergia? ( ) sim ( ) não 

Se sim, qual?  

16. Tem intolerância alimentar? ( ) sim ( ) não 

Se sim, qual?  

17. Qual atividade a criança dedica mais tempo livre? Marque apenas uma opção. 

( ) televisão ( ) jogos eletrônicos ( ) brincadeiras ( )internet ( ) outros 

18. Qual o grau de instrução do pai? 

( ) alfabetizado ( ) fundamental incompleto ( ) fundamental completo 

( )superior compl. ( ) médio incompleto ( ) médio completo 

( ) superior incompleto ( ) pós-graduação 

19. Qual o grau de instrução da mãe? 

( ) alfabetizado ( ) fundamental incompleto ( ) fundamental completo 
( ) médio incompleto ( ) médio completo ( ) superior incompleto 
 
( ) superior completo ( ) pós-graduação 

20. O principal responsável pelo sustento da família é: 

( ) pai ( ) mãe ( ) cônjuge ( ) parente ( ) outros 

21. Qual a situação de trabalho do pai? 

( ) iniciativa privada ( ) iniciativa pública ( ) autônomo ( ) desempregado 

( ) aposentado ( ) outros 

22. Qual a situação de trabalho da mãe? 

( ) iniciativa privada ( ) iniciativa pública ( ) autônoma ( ) desempregada 

( ) aposentada ( ) outros 

23. Tem interesse em desenvolver algum trabalho voluntário na escola? 

( ) sim ( ) não 

Em caso afirmativo, assinale: 

( ) serralheiro ( ) artesão 

( ) eletricista ( ) contador de histórias

7
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( ) pintor ( ) cozinheiro 

( ) decorador de festas ( ) educador físico (futebol, balé, artes marciais...) 

( ) técnico em informática ( ) bombeiro hidráulico 

( ) músico ( ) outra habilidade 

( ) pedreiro ( ) não tenho interesse 

24. Por que você escolheu o Jardim de Infância 21 de Abril para matricular sua criança? 
Marque 

apenas uma opção. 

( ) proximidade da residência 

( ) proposta pedagógica 

( ) indicação 

( ) espaço físico 

( ) profissionais 

25. O que você considera importante numa escola de educação infantil? Marque apenas uma 
opção. 

( ) interação social por meio de brincadeiras 

( ) processo de alfabetização que priorize conteúdos 

( ) oferta de cultura e entretenimento 

( ) espaço escolar 

( ) acolhimento e respeito 

26. Há algum dado sobre a criança que julga importante considerar, mas que não foi 
perguntado? 

27. Deixe aqui sua sugestão de atividades ou projetos que nossa escola pode desenvolver 
neste ano de 2019.

7
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ANEXO 2 – Roteiro para planejamento do professor 

JARDIM DE INFÂNCIA 21 DE ABRIL 

Data: / /2020 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA 

( ) O eu, o outro e o nós 

( ) Corpo, gestos e movimentos 

( ) Traços, sons, cores e formas 

( ) Escuta, fala, pensamento e imaginação 

( ) Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 

ATIVIDADES PROGRAMADAS: 

ATIVIDADES PERMANENTES: 

( ) Entrada Compartilhada ( ) Higienização ( ) Roda de Conversa ( ) Lanche 

( ) Calendário ( ) Parque ( ) Ajudante do Dia ( ) Mural 

( ) Quantos somos hoje ( ) Hora do Conto - Qual?    

ATIVIDADES DIFERENCIADAS: 

     

( ) Capoeira ( ) Comemoração ( ) Biblioteca ( ) Piscina 

( ) Outros O que?      

 

ATIVIDADES ORGANIZADAS: ( ) de forma independente ( ) em grupos diversificados: 

( ) Blocos de encaixe ( ) Jogos ( ) Desenho ( ) Massinha 

( ) Recorte e colagem ( ) Faz de conta ( ) Pintura ( ) Engenheiro 

( ) Casinha ( ) Fantasia ( ) Fantoche ( ) Fazendinha 

 

Interesses infantis identificados: 

Avaliação: 
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ANEXO 3 – Ficha de acolhimento para professores novatos 

Seja bem vindo ao nosso Jardim Professor! 
 

 

Segue algumas observações importantes a respeito do nosso trabalho pedagógico. Leia com 
atenção e carinho e diante de qualquer dúvida estamos à disposição para melhor esclarecê-la. Vamos 
lá? 

Nosso Jardim têm quatro salas de aula que são divididas por cores: vermelha, verde, amarela 
e azul. Para iniciar as atividades sempre começamos com entradas compartilhadas que acontecem no 
pátio, em cima da “esteirinha de cores”. Este momento acontece diariamente através de músicas, 
contação de histórias, dramatizações e conversas informais com todas as crianças. Para cada dia da 
semana temos duas professoras responsáveis: 

Período matutino: 

Segunda-feira: Coordenação e direção 

Terça-feira: (sala azul) e (sala verde) Quarta-feira: (sala 
vermelha) e (sala amarela) Quinta-feira: (sala azul) e (sala 
verde) Sexta-feira: (sala vermelha) e (sala amarela)  
 
Período vespertino: 

Segunda-feira: Coordenação e direção 
Terça-feira: (sala amarela) e (sala azul) Quarta-feira: 
(sala vermelha) e (sala verde) Quinta-feira: (sala 
amarela) e (sala azul) Sexta-feira: (sala vermelha) e 
(sala verde) 

Após este momento, cada professora se dirige até a sua sala, juntamente com suas crianças 
e dá continuidade ao trabalho com as atividades permanentes da educação infantil. 

Roda de conversa: as crianças são incentivadas a tirar a agenda da mochila e sentar-se na rodinha. 
Nesse momento, cada um tem a liberdade de falar o que quiser...sobre suas vivências, experiências, 
interesses e acontecimentos. A organização do dia, que chamamos de rotina, deverá ser feita neste 
momento, através de imagens, fotografias, desenhos feitos no quadro...demonstrando a sequência das 
atividades que irão acontecer no dia. Para saber mais, leia as páginas 33, 34, 35 e 36 do Currículo 

em Movimento do DF – Educação Infantil (Capítulo 07). 

Chamadinha: Acontece de diferentes formas conforme a criatividade da professora. O quadro de fichas 
facilita a visualização dos nomes de cada um. 

Quantos somos: É feito na lousa através de desenhos e números, tanto pela professora, quanto 

pelas crianças. Temos também um modelo de quadro fixo, com numerais móveis, que facilita 

bastante o registro desta atividade. Ajudante do dia: É escolhido diariamente por sorteio, ordem 

alfabética ou uma sequência pré-estabelecida ou combinada com a professora. 

Trabalho com calendário: É feito de forma coletiva e individual. Toda sala tem um calendário grande 
(confeccionado pela gráfica ou você) onde a própria criança, no caso o ajudante do dia, faz seu registro. 
No 2 período, além do calendário maior, cada criança tem seu calendário individual, entregue pela 
coordenação ao término de cada mês. É importante que a professora registre no calendário maior, 
através de desenhos ou palavras, os acontecimentos programados para a semana. 

Além das atividades acima elencadas, temos a hora do lanche, do parque, da 
higienização, do conto (que acontecem todos os dias), além do dia da piscina (que acontece uma 
vez por semana), de acordo com o horário entregue pela coordenação e rotina estabelecida para cada 
turma. Nos dias de chuva, as crianças podem brincar em outros espaços ou dentro das salas de aula. 
Este ano, o lanche será levado para a sala, de acordo com o Projeto de Autosservimento da SEE/DF. 

A hora do conto deve acontecer diariamente nos mais diferentes espaços da escola. Cada 
professora tem um dia específico para visitar e/ou desenvolver atividades na biblioteca (vide no quadro 
de horário das atividades). Contamos com um grande acervo de livros infantis, filmes, cds, dvds, 
fantoches e máscaras que poderão enriquecer ainda mais seu trabalho em sala de aula. 
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O nosso trabalho pedagógico tem como eixo norteador o novo Currículo em Movimento do 
Distrito Federal – Educação Infantil, pautado nos cinco Campos de Experiência, bem como nos 
Objetivos de Aprendizagem estabelecidos para as crianças pequenas, como também, a partir dos 
interesses e necessidades infantis. 

Trabalhamos com projetos propostos pela DIINF – Diretoria de Educação Infantil – 

como a Plenarinha, Autosservimento e Transição dos alunos do 2º período; com projetos de 
empreendimento do nosso Jardim como: Projeto Estrela do Dia ( 1º Período), Agulha, Linha e 
Costura ( 2º Período), Capoeira e Projeto Literário para os dois períodos e com projetos 
investigativos, partindo dos interesses e necessidades de cada turma, privilegiando o momento de 
escuta sensível e as demandas infantis, possibilitando que nossas crianças se tornem protagonistas e 
corresponsáveis pelo planejamento e construção de saberes compartilhados na escola. 

Como estratégia de ensino, utilizamos atividades organizadas de forma independente 
ou os grupos de trabalho diversificados onde cada criança tem autonomia para escolher qual tipo 
de atividade e material pretende utilizar sem a interferência da professora. 

Contamos também com a utilização de materiais não estruturados como rolinhos de papel, 
embalagens diversas, conchinhas, sucatas...que devem estar à disposição das crianças para o livre 
manuseio e experimentação, incentivando sua criatividade e seu universo imaginário. 

A pasta de bilhetes será entregue no início da aula para que os mesmos sejam colados na 
agenda. Eles deverão ser lidos pela professora, sempre. 

Os pais buscarão seus filhos na sala e após quinze minutos, as crianças devem ser levadas 
para a “esteirinha” onde seguirão aguardando a chegada do responsável, sempre acompanhadas pela 
professora e alguém da Direção. 

Desejamos que você desenvolva um excelente trabalho com suas crianças e que diante de 
qualquer dúvida ou dificuldade, procure a nossa equipe, que estará sempre à disposição para ajudar e 
prestar maiores esclarecimentos. 

Bom 
Trabalho! Equipe do jardim de 
Infância 21 de Abril 
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Anexo 4 – “Questionário de Retorno as Atividades não presenciais” 

  
 

 
 

 
Coordenação Regional de Ensino: Plano Piloto 

 
Unidade Escolar: Jardim de Infância 21 de Abril 

 
Código SIGRH:  

 
Código i-Educar:  

 
I - LEVANTAMENTO DE DADOS 

 
ESTUDANTES 

 

  Quantitativo de estudantes da unidade:  

 
Estudantes enquadrados em grupo de risco:  

 
Acessibilidade às formas de atividades não presenciais:  

 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 
Quantitativo de servidores da unidade:  

 
Profissionais da educação enquadrados em grupo de risco:  

 
Quantitativo de servidores que participarão do tele trabalho:  

 
Descrição nominal dos servidores que atuarão no tele trabalho com suas 

respectivas atividades a serem desenvolvidas  
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Formas de atuação nas atividades não presenciais: 

 

 
Definição dos indicadores e dos objetivos para aferir resultados dos servidores em tele 

trabalho 

 

 
Definição e controle efetivo das metas estabelecidas para o regime de tele trabalho 

  

 
Descrição da forma de mensuração dos resultados da unidade em regime de tele 

trabalho 

 

 
Descrição das metas a serem alcançadas no regime de tele trabalho 

 

 
Descrição dos resultados e benefícios esperados para a unidade no regime de tele 

trabalho 

 
Quantitativo total de servidores cujas atividades não sejam compatíveis com o regime 

de tele trabalho: 

 

 
Descrição nominal dos servidores cujas atividades não sejam compatíveis com o regime de 

tele trabalho, com as respectivas justificativas: 

 

 
ACOLHIMENTO 

 
Formas de acolhimento de estudantes e profissionais da educação: 

 

 

 
PLANEJAMENTO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS 
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II - OUTROS DADOS PEDAGÓGICOS RELEVANTES PARA O REGRESSO ÀS 

ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ÂMBITO LOCAL 

 

 

 
III – NECESSIDADES DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E BENS POR MEIO DE PDAF 

 

 

 
DETALHAMENTO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS 
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Anexo 5 – Projeto e Ações  

 
PROJETO COMUM A TODAS AS TURMAS DO 

 
JARDIM DE INFÂNCIA 21 DE ABRIL 

 

 

As reflexões teóricas/metodológicas iniciadas em 2018 e aprofundadas 
nos demais anos sobre a implementação do Currículo em Movimento da 
Educação Infantil proporcionaram o ato ousado de sistematizar as ações 
educativas em um Projeto Comum para a escola, denominado de “Para além 
do nosso ‘Jardim’”.  

O Projeto se constituiu nos profundos estudos, diálogos, reflexões 
realizadas com todos os responsáveis pelo processo educativo das crianças.  

Concluiu-se: todo o conhecimento experienciado no Jardim, deve ser 
exercitado para além dele. Princípios e práticas que favoreçam a formação de 
seres humanos capazes de solucionar suas dificuldades com autonomia, 
sabedoria e respeito; além da formação de sujeitos transformadores do meio 
em que vivem, para assim, conviver em uma sociedade mais justa, equânime, 
humana e amorosa. 

Tendo como centralidade o Projeto Comum “Para além do Jardim”, 
desenvolveu-se as ações para tornar o Projeto exequível. As ações 
desenvolvidas no Jardim são: 

Educação para Diversidade: 

Ação: Plenarinha - A Musicalidade de cá e de lá e de todo lugar!  

 

Objetivo Geral  

Tornar a música uma linguagem acessível a todas as crianças.  

Objetivos Específicos 

 Incentivar a musicalidade nas crianças pequenas; 

 Proporcionar experiências com o corpo, por meio da dança, da soronidade 
corporal e nas atividades brincantes; 

 Reconhecer e valorizaras músicas trazidas pelas crianças do seu seio 
familiar. 

Justificativa 

Possibilitar sentimentos e expressões através das ações musicais, com as 
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crianças pequenas. Perceber também que a musicalidade é para além do domínio 
de instrumentos, reconhecendo-a como um dom nato do indivíduo. 
 
Público Alvo 

 
Crianças de 4 e 5 anos matriculadas no Jardim de Infância 21 de Abril. 

 

Metodologia 
 
Nas rodas de conversa diárias, escutar as crianças para identificar a 

linguagem musical constituída por cada uma, trabalhando com o ritmo, o batuque, 
a vibração e ir além do canto, desenvolver uma linguagem corporal, com gestos, 
palmas, e a dança, resgatando a experiência da estética musical. 
 
 
 
Alimentação 
 
Ação: Dia da Fruta 
 
Objetivo Geral 

 
Desenvolver o consumo das frutas no hábito alimentar das crianças. 
 

Objetivos Específicos 
 

 Proporcionar momentos semanais de experimentação das frutas com 
crianças; 

 Trabalhar os 5 sentidos sensoriais das crianças a partir da fruta (cores, 
texturas, cheiros, gostos e sons); 

 Refletir sobre a alimentação saudável e a inserção de alimentos naturais 

 Reconhecer alimentos naturais e industrializados. 
 
Justificativa 
 
 Incentivar a inserção gradual de alimentos saudáveis no hábito alimentar da 
criança, iniciando com as frutas. Além da inserção por meio da experimentação, há 
também o diálogo sobre o significado da alimentação saudável, a reflexão sobre a 
alimentação consumida, o desenvolvimento da oralidade, do tato, do paladar, da 
visão e dos aromas. 

Esta ação atua tanto no âmbito da reflexão como no ato de conhecer o sabor 
da fruta. A criança ao ver a outra criança experimentando despertará a curiosidade 
de experimentar. Ao longo das semanas, a fruta passará a ser um hábito na vida da 
criança, podendo também incluir toda a família. 
 
Público Alvo 

 
Crianças de 4 e 5 anos matriculadas no Jardim de Infância 21 de Abril. 
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Metodologia 
 
 Semanalmente – nas 5º feiras – as crianças trarão frutas para a escola. As 
frutas serão entregues na entrada de cada turno à cozinha. Esta fará a higienização, 
o corte e a distribuição das diversidades de frutas para cada sala.  

As professoras trabalharão com as crianças os aspectos das frutas em 
relação as cores, as quantidades, as diversidades, os cheiros, o reconhecimento 
sobre o consumo e os sabores. 

A sistematização poderá ser feita por meio de texto coletivo, desenhos, 
fotografias, recortes entre outras. 

A avaliação será realizada por meio da observação da professora, dos 
comentários dos familiares e estudantes. 

 
 
Ação: Encontros Acolhedores 
 
 
Objetivo Geral 
 
Acolher os sentimentos das crianças e das famílias em tempo de isolamento 

social. 
 
Objetivos Específicos  
 

 Dar voz às crianças para que se expressem e demonstrem seu 
sentimentos e emoções; 

 Possibilitar uma interação social entre seus pares e a professora     
amenizando a situação de afastamento coletivo. 

 
Justificativa 
Pensar numa ação para minimizar o sentimento de isolamento das crianças 

e suas famílias, e tornar uma sensação de afastamento, em acolhimento e afeto,  
que se pensou no Encontro Acolhedor. 

 
Público Alvo 

 
Crianças de 4 e 5 anos matriculadas no Jardim de Infância 21 de Abril. 
 
Metodologia 
  
Encontros semanais, via plataforma online, com a participação da Família, 

da Direção, da Coordenação e das professoras.  

 
Ação do SOE: Trabalhando sentimentos e emoções na Educação Infantil 

 
 
Objetivo Geral:  

 
A presente ação visa, por meio da educação emocional, apresentar aos 

estudantes o reconhecer e a importância de refletir sobre o impacto do que sentem, 
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do que veem e do que experimentam. 

 
Objetivos Específicos:  

 

 Desenvolver a vontade e a coragem de se tornar uma pessoa ética, explorando 
suas qualidades através do conhecimento e gerenciamento de suas emoções;  

 Desenvolver senso crítico e apresentar princípios e regras de bem viver aos 
estudantes, para que aprendam a conviver em grupo, desenvolvendo a arte do 
respeito e tudo o que é gerado a partir dele. 
 

 
 
Justificativa  

 
É importante que formemos pessoas flexíveis, conscientes e práticas, mas 

que mantenham o poder da compreensão, sensibilidade, empatia e alteridade. Que 
adquiram ou conservem a capacidade de estabelecer relações mais harmoniosas, 
com foco no equilíbrio emocional, tão importante para a prática da vida em si. 

 
Público Alvo 

 

Crianças de 4 e 5 anos matriculadas no Jardim de Infância 21 de Abril. 
 
 
Metodologia 

 
Postagens de músicas, animações, contação de histórias, fotos, relatos e 

vivências dos estudantes, por meio da interação do Corpo Docente e Orientação 
Educacional, reuniões utilizando a plataforma Google Meet. 

 
Benefícios 

 

Sensibilizar os estudantes a partir de uma sadia reflexão sobre a 
necessidade de se motivarem e construírem para si mesmos uma base de 
tolerância, paz e qualidade de vida, compreendendo melhor a natureza dos 
sentimentos humanos. 

 

Ação do SOE: Tecendo redes de Escuta ativa e Interação empática 
 
 

Objetivo Geral:  
 

O presente projeto visa construir uma tessitura de redes, destacando as vozes 
das famílias. 

 
 

Objetivos Específicos:  
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 A escuta ativa: escutar atentamente o outro, não só com os ouvidos, 
mas com todos os sentidos em alerta; 

 A interação empática expressar-se de maneira clara, construindo 
compreensão e confiança. Promovendo diálogos empáticos entre 
escola e família. 
 
 

Justificativa  
 

Proporcionar a interação escola-família em tempos de isolamento social por 
meio de plataformas digitais. 

 
 

Público Alvo 
 

Pais e/ou Responsáveis. 
 
 
Metodologia 

 

Reuniões utilizando a plataforma Google Meet . 
 

Benefícios 
 

Construir uma comunidade escolar resiliente. Ou seja, capaz de lidar com 
situações adversas, superando pressões, obstáculos e dificuldades, reagindo 
positivamente a eles sem entrar em conflito psicológico ou emocional. 
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Anexo 6 – Plano de Ação do SOE 
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