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Apresentação 

Esta Proposta Pedagógica (PP) surgiu da compreensão que a Unidade Escolar 

(U.E.) tem como compromisso oferecer educação voltada à qualidade social, de modo a 

atender às demandas exigidas em comunidades cada vez mais complexas sem deixar de 

lado os princípios e valores que constituem a razão de sua existência. Assim, entendemos 

como função social a formação de sujeitos capazes de atuar conscientemente para o 

exercício pleno de seus direitos e deveres para consigo e com o outro, respeito à 

diversidade, ao meio ambiente e por uma cultura de paz. 

Este documento  é o plano orientador das ações desta UE e define as metas que se 

pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nela são educados 

e cuidados. É elaborado num processo coletivo previsto no Art. 205 da Constituição 

Federal Brasileira de 1988 descrito abaixo, com a participação da direção, dos 

professores e da comunidade escolar. 

 Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho.  

Considerando que a educação infantil é a base inicial do processo educativo, esta 

deve ser um ambiente onde a infância possa ser vivida em toda sua plenitude, conforme 

estabelece a Lei de Diretrizes e Base da Educação, no Art. 29 ao dispor que a educação 

infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento 

integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual 

e social, complementando a ação da família e da comunidade.      

Esta PP reconhece e legitima a instituição educativa como histórica, socialmente 

situada e constituída por sujeitos culturais que se propõem a uma ação educativa a partir 

de uma unidade de propósitos. Assim, são compartilhados desejos, crenças, valores, 

concepções que definem os princípios de ação pedagógica e vão delineando, em um 

processo de avaliação contínua, marcado pela provisoriedade, suas metas, seus desejos, 

suas formas de organização e ações. 

A proposta foi pensada e elaborada por todos os atores que compõem a 

comunidade escolar: crianças, pais, funcionários, professores, equipe gestora e Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem. Por meio de reuniões com os pais , 

coordenações pedagógicas, rodas de conversa, entre outras, que resultaram na 
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elaboração deste documento na semana pedagógica e nas coordenações antes da 

pandemia da covid-19. Portanto, o trabalho se deu de forma colaborativa e almeja a 

construção da identidade, da organização e da gestão do trabalho que, com o Currículo 

da Educação Infantil e outros documentos, nortearão as ações desenvolvidas no âmbito 

desta U.E. 

As crianças têm participado desde o ano de 2014 como protagonistas do Projeto 

Plenarinha. Neste ano de 2020, o tema eleito foi Musicalização. No entanto, considerando 

o grande número de votos pela continuidade do tema brincar e tendo em vista que este é 

um dos eixos integradores do Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação 

Infantil. Neste contexto, alinhamos a integração da brincadeira com a musicalização em 

consonância com a Plenarinha deste ano cujo tema é a “Musicalidade das infâncias: de 

cá, de lá, de todo lugar’. 

Ressaltamos que o Guia da VIII Plenarinha, disponibilizado em 2020, também 

servirá como material de estudo. O projeto está organizado de modo a esclarecer quais 

são os objetivos da proposta temática de 2020 e a justificativa do tema eleito, bem como 

sugestões de atividades, leituras e vídeos. Tudo isso a fim de estimular a aprendizagem por 

meio do brincar, atrelado à literatura, criar oportunidades para que professoras/professores 

e crianças ampliem seu repertório de brincadeiras, vivenciem a literatura, impressa ou 

não. Nossa atuação pedagógica visa suscitar discussões e reflexões nas coordenações 

coletivas, para que toda comunidade escolar desenvolva as atividades de valorização do 

brincar, ler e aprender com as crianças, além de materializar ações por meio da escuta 

sensível e atenta a elas no ambiente educacional, de forma a considerar a sua percepção 

sobre as situações que vivenciam na própria escola, na comunidade e na cidade, 

traduzindo-se em contribuições relevantes para melhoria da Primeira Infância no DF. Na 

Unidade Escolar (U.E.), as opiniões das crianças serão coletadas de diversas formas: 

além de perguntas feitas diretamente pelos professores, a proposta prevê que as 

crianças usem máquinas fotográficas para registrar o que gostam e o que não gostam, 

entrevistem umas às outras, gravem áudios, desenhem e pintem a percepção que têm 

do ambiente em que estudam, bem como do ensino. Aos professores cabe a 

observação, a escuta e o registro dos trabalhos. 

 

APRENDIZAGEM EM TEMPOS DE CORONAVÍRUS 

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta 

um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. 
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De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com 

COVID-19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem 

requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e desses casos 

aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência 

respiratória (suporte ventilatório). 

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo 

agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. 

Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19). 

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No 

entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na 

microscopia, parecendo uma coroa. 

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as 

crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os 

coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e 

beta coronavírus OC43, HKU1.   coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca 

 Os parágrafos acima descrevem de forma suscinta o fato histórico vivido por todos 

enquanto      escola e sociedade tiveram suas rotinas desordenadas com a decretação da 

pandemia e a suspensão das atividades em virtude da covid-19. Quando as escolas 

pararam, as famílias viram-se dentro de casa com muitos desafios tais como: home office, 

a alimentação e cuidados diários com as crianças, a administração da vida. E muitas 

famílias que estão à margem da pobreza são as que mais sofrem neste momento de 

pandemia devido aos problemas sociais que ainda se perpetuam em nosso país.  

Neste novo contexto, o trabalho desta UE está sendo regido pela legislação dos órgãos 

competentes por meio dos seguintes instrumentos jurídicos DECRETO Nº 40.526, DE 17 

DE MARÇO DE 2020,  PORTARIA Nº 120, DE 17 DE MARÇO DE 2020 e PORTARIA Nº 

133, DE 03 DE JUNHO DE 2020 sobre orientações desta  CRE –PP. 

 Esses fatos influenciaram muito a construção da Proposta pedagógica do JI 303 Sul e 

felizmente  a SEEDF realizou adoção do Ensino remoto no qual  a equipe docente 

reavaliou todo o planejamento já realizado  em consonância com o Currículo em 

Movimento, BNCC e também com toda legislação que rege esta nova modalidade de 

Ensino a fim de garantir o aprendizado da crianças. Para compor essa nova proposta 

pedagógica, foram enviados aos  pais  questionários por meio do google form que nos 

permitiram identificar  a disponibilidade de acesso aos meios eletrônicos. Quanto ao corpo 
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docente, os profissionais dispõem  de equipamentos  que permitem a realização do 

trabalho remoto. 

Neste contexto, temos a visão clara e estratégica do uso da tecnologia para aprendizagem, 

expressa em nosso currículo e nas práticas pedagógicas adotadas pelos professores. Em 

pouco tempo, os gestores e professores    foram treinados pela EAPE neste período de 

teletrabalho e adquiriram competências digitais mínimas para desenvolver as habilidades 

pedagógicas digitais, de cidadania digital e de desenvolvimento profissional. 

Desse modo, a escola implementou as orientações da SEEDF e pré-selecionou um 

repertório de recursos digitais alinhados ao currículo infantil juntamente com a adequação 

curricular para as classes especiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Cantinho da leitura 
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Histórico da Unidade Escolar 

A edificação onde funciona esta Unidade Escolar (U.E.) foi construída nos 

primórdios de Brasília, para atender os filhos dos funcionários do Banco do Brasil, na 

faixa etária de 0 a 3 anos. Posteriormente, foi doada para a então Fundação Educacional 

do Distrito Federal, passando a atender crianças de 4 a 5 anos. 

No dia 29/03/1976, foi fundado o Jardim de Infância 303 Sul de acordo com os 

arquivos presentes nesta unidade escolar, abaixo fragmento do Regimento Interno desta 

UE que relata a fundação (anexado no final). 

[...] 

Título I – Da Organização do Estabelecimento  

Capítulo I – Da Denominação, Propriedade e Localização  

Artigo 1º - O Jardim de Infância da 303 Sul, fundado em 29 de março de 1976, está 

localizado na Superquadra Sul 303, entre os Blocos Residenciais “J” e “K” – Brasília-DF. 

Artigo 2º - O Jardim de Infância da 303  Sul é um estabelecimento de pré-escolar 

subordinado ao complexo Escolar “B” de Brasília, da Fundação Educional do Distrito 

Federal, pela qual é mantido. 

Artigo 3º - O Jardim de Infância  da 303 Sul passa, a partir deste Artigo, a ser 

denominado apenas por Jardim, neste Regimento.[...]  

Desvirtuando-se de seu objetivo inicial de creche, obviamente a infraestrutura 

tornou-se inadequada para atender a Educação Infantil, apresentando problemas como 

iluminação insuficiente, acústica péssima, ventilação restrita e apenas uma opção de 

entrada e saída da Escola. 

Até março de 2006, a escola já havia passado por inúmeros pequenos reparos, 

custeados por parcerias entre a comunidade local, a Associação de Pais e Mestres e a 

Coordenação Regional de Ensino. 

Felizmente, em abril de 2006, deu-se início a uma reforma custeada pelo 

Governo, depois de processo licitatório, onde os graves problemas enfrentados foram 

sanados, restando a necessidade de solução para os aspectos emergenciais acima 

citados, e os demais, listados a seguir. 

A Unidade Escolar, embora mais bonita e apresentável, mostrou a partir de 2007 

alguns contratempos nas execuções das atividades com as crianças que a reforma 

infelizmente não sanou, como a ausência de banheiro próprio para os estudantes na 

área reservada à piscina, banheiros para alunos ANEE, refeitório, cobertura do pátio 
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externo, cobertura lateral para acomodar móveis fora de uso e inservíveis, uma quadra 

(ainda que pequena) para práticas esportivas onde fosse possível realizar um projeto 

mais específico voltado para o desenvolvimento da psicomotricidade e um outro, 

adequado para o desenvolvimento do projeto da sala de leitura. Ainda assim, conta com 

uma equipe de profissionais competentes, que, por sua vez, então continuamente 

buscando desenvolver trabalhos de qualidade. 

 Vale destacar que esta U.E. se tornou referência na educação inclusiva, fato refletido na  

constante procura por vagas e apoio a professores de outras escolas para orientações, 

além de informações e práticas no atendimento às classes especiais (TGDs) e  integração 

inversa. 

 

Jardim de Infância 303 Sul 

CNPJ: 004858130001-19 

Endereço: SQS 303 - Área Especial / Distrito Federal 

E-mail:jardim.infancia.303sul@gmail.com 

Telefone: 61-39012611 

Diretor(a): Jorgete Alessandra Caserta de Aguiar  

Vice-Diretor(a): Glória Dione de Freitas Lerback 

Chefe de Secretaria: Esmeraldina da Conceição Pereira                 Figura 2- Entrada da Unidade Escolar 

Coordenadores pedagógicos: Juliana Porto Gomes 

Professores regentes: 

Professores Educação Infantil – Regular  

         LIGIA ALMEIDA TEIXEIRA  

         AMANDA REIS PINTO  

       NATÁLIA DOS SANTOS SILVA 

         PALLOMA MACEDO DE SOUSA 

         ELIZABETH RODRIGUES SILVA 

         MARIA CANDIDA PAOLICCHI DA COSTA   

         CRISTIANE DE BEM KLUSSNER 

         CRISTIANE TEIXEIRA ANTUNES 

 Professores Educação Infantil – Classes Especiais 

       ABIA FELIX FARO 

       JOELMA ESTEVES EVANGELISTA 

       JULIANA PORTO GOMES 

       SUZANA MARIA DOS SANTOS  

       MÁRCIA LÚCIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA   

       HÉLIA SAMARA DA CRUZ DE SOUZA 
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Professor(a/es/as) colaborador(a/es/as):  

       KARLA A. CARVALHO - Apoio à Coordenação Pedagógica 

 

 Monitor(a/es/as): 

Marilda Mencarini Lima (Aposentadou em 19/06)  

 

Educador(a/es/as) Social(is) Voluntário(a/os/as): 

 Maria Raimunda F. Godoi  

 Marlúcia Guedes B. Corado  

Carolina Stéfane Rodrigues da Rocha 

Kamila Rhuane Fonseca de Souza                                             Figura 2- Parquinho da escola 

 

Membros do Conselho Escolar:  

  Presidente: Luara Martins Dourado 

  Vice-Presidente: Elisângela Angélica Da Silva  

  Secretário: Agilson Carlos De A. Almeida 

   Membro Da Carreira Assistência: Zenóbio José P. Neto  

   Membro Da Carreira Assistência: Francisco F. Neto  

 Membro Nato: Jorgete Alessandra Caserta De Aguiar  

Vigilantes:  

Francisco F. Neto 

José Ivo Rolim Bezerra 

Paulo Chaves L. Júnior 

Zenóbio José P. Neto 

Luiz Antonio Ramos Balthazar 

Porteiros: 

 

 

Merendeiros (as): 

Zirlena M. Da Silva (Aposentou) 

Cleane A. Santos 

Serviços gerais: 

Heli F. Dos S. Mota                                                                                         Figura 3- Sala de Verde 

Brenner Alex dos Santos                                           

Rozilene Santos Costa                                                     
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Hoje, a estrutura física da escola se constitui dos seguintes espaços: 

O Jardim de Infância 303 Sul possui crianças da Educação Infantil, atendendo os 

estudantes de acordo com a estrutura descrita na tabela abaixo: 
                                

5 Salas de Aula 1 Depósito de Alimentos 

5 Banheiros para crianças 1 Piscina Infantil 

2 Banheiros para adultos no 
pátio 

1 Sala de Apoio 

1 Sala de Professores 1 Sala de Servidores 

1 Banheiro para Professores 1 Banheiro para Servidores 

1 Secretaria 1 Parquinho 

1 Sala de Direção 1 Depósito de Material de Limpeza 

1 Pátio Coberto 1 Depósito Geral 

1 Pátio Aberto 1 Sala para Livros Pedagógicos e 
Projeto de Leitura 

1 Cozinha 1 Sala de Recursos Generalista 

Turma Turno Número de alunos 

1º Período A Matutino 15 

2º Período A Matutino 15 

1º Período B Matutino 15 

2º Período B Matutino 15 

1º Período C Vespertino 15 

2º Período C Vespertino 15 

1º Período D Vespertino 15 

2° Período D Vespertino 25 

Classe Especial A Matutino 2 

Classe Especial B Matutino 2 

Classe Especial C Matutino 2 

Classe Especial D Vespertino 2 

Classe Especial E Vespertino 2 

Classe Especial F Vespertino 2 
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Diagnóstico da Realidade 

Estrutura Física Atual 

 
 

 Atendemos 142 crianças entre 04 e 05 anos de idade, nos turnos matutino e  vespertino, 

na Educação Infantil. 

Ainda, a partir de levantamento feito anteriormente, observou-se que uma parcela 

das famílias reside nas proximidades da escola; outra, apenas trabalha nas redondezas, 

morando, portanto, em residências localizadas nas Regiões Administrativas e nas cidades 

do entorno do DF (69%). Verificou-se que a maioria dessas crianças chega à Unidade 

Escolar acompanhada pelos pais em carros particulares; e a minoria caminhando, de 

transporte público, e  transporte escolar. 

Algumas de nossas crianças são filhos (as) de empregados domésticos, 

comerciantes, auxiliares de serviços gerais, copeiras. Outros (as) são filhos (as) de 

servidores públicos, professores, militares, médicos, arquitetos, técnicos em enfermagem, 

promotores de justiça, bancários, repórteres, profissionais autônomos ou de pais que não 

trabalham. 

Foi possível constatar que a situação econômica das famílias que compõem nossa 

realidade é bastante variada não só no que diz respeito às profissões exercidas, bem 

como no que concerne ao tipo de moradia que possuem. Percebeu-se que além da 

própria localização distanciada de boa parte das mesmas, a família arca com custos mais 

altos no que se refere à locomoção e com gastos com pessoas para cuidar da criança em 

horário contrário ao da escola. Vale destacar também a quantidade de pessoas por família 

que, atualmente, está em torno de 3 a 4 pessoas por residência em média. 

No que diz respeito aos servidores desta Unidade Escolar (U.E.): são 12 

professores efetivos e 4 em contrato temporário; a equipe gestora é formada por 2 

professora efetiva e 01 servidora carreira assistência; são 4 servidores terceirizados, 

sendo 1 merendeira e 3 auxiliares de serviços gerais; 6 a carreira assistência é formada 

por  profissionais que atuam em diferentes setores da U.E. Quanto à escolaridade do 

corpo docente, todos possuem graduação e alguns possuem pós-graduação e mestrado. 

No tocante à acessibilidade física, a Unidade Escolar (U.E.): está em processo de 

adaptação para melhor atender à comunidade, onde alguns estudantes e pais tem 

mobilidade reduzida (temporária ou permanente). 
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Partindo do pressuposto que a PP é construída a partir do diagnóstico inicial, com o 

levantamento das necessidades pedagógicas, administrativas e financeiras definidas a 

partir da coleta de informações com toda a comunidade escolar, e que a partir dessas 

necessidades são elaboradas as ações, estratégias e metas que a UE se compromete a 

alcançar, foram coletados dados atualizados com as crianças no início do ano letivo. 

Quanto aos pais e servidores há a necessidade de informações atuais para a elaboração 

da PP, já que esta possui perspectiva reflexiva. Os questionários já foram elaborados para 

aplicação no ano de 2020 no  google  form e serão tabulados posteriormente nos  anexos. 

A participação da família no processo educacional pode ser realizada de várias 

formas: comparecimento às reuniões, auxílio voluntário a APM, se tornar um “amigo da 

escola” efetivo através de projetos específicos, emitir opiniões, fazer críticas construtivas, 

preencher quadro de sugestões ofertado pela escola, dentre outros. 

Nesse sentido, alguns aspectos observados através de entrevistas feitas junto às 

famílias, foram destacados pelos próprios pais e/ou responsáveis, segundo o grau de 

importância: 

 Festas abertas à comunidade: 63,64% afirmaram que a frequência desses eventos 
deveria se dar bimestralmente. 

 Dia ideal para a realização dos eventos: 72,73% dos pais preferiram as festas no 

sábado, sendo que 60,2% no turno matutino.  

  Mais de 50% dos pais afirmaram concordar com a venda de tortas, bolos, doces e 

salgados durante estes eventos a fim de se arrecadar fundos que auxiliem na 

manutenção e melhoria da Unidade Escolar (U.E.) em todos os seus aspectos. Outros 

29,79% concordam com rifas e almoços, sendo sugerido apenas um preço mais barato e 

um trabalho com reciclagem. 

 Reuniões: Embora 93,94% dos pais e/ou responsáveis tenham considerado muito 

importante participar das reuniões realizadas na Unidade Escolar (U.E.), apenas 62,12% 

efetivamente comparecem. Em relação ao horário das realizações dessas reuniões, 

68,18 é tido como satisfatório e ainda afirmaram que sabem que podem solicitar na 

Secretaria da Escola justificativa para apresentar no trabalho a fim de que possam 

comparecer às reuniões de pais. De toda sorte, é preciso considerar que alguns 

responsáveis têm problemas devido ao trabalho e neste caso, 31,82% dizem que 

prefeririam que as reuniões ocorressem no final do expediente, depois das 16 horas. 
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 Os pais sugeriram que os temas tratados nas reuniões fossem redigidos e enviados 

às famílias para ciência. 

 APM: Com satisfação constatamos que mais de 89,39% sabem o que é a APM e 

reconhecem sua importância. Ainda assim, as contribuições continuam muito baixas. 

 No que diz respeito ao valor da contribuição, o mesmo foi considerado bom por 

39,39%. Também se constatou que 83,33% sabem onde ou em que é empregada a 

arrecadação. Também foi constatado que 50% participam apenas por meio de 

contribuição mensal e 28,79%, além da contribuição mensal, também comparecem às 

reuniões referentes a esse assunto. É imperioso destacar que os balancetes com os 

respectivos gastos se encontram. 

 Disponibilizados a todos da Unidade Escolar (U.E.) para averiguações a qualquer 

tempo. 

 Tempo dedicado ao (à) filho (a): 77,27% afirmam que dedicam muito tempo para a 

criança e 22,73% confessam que dedicam   pouco tempo. Alguns pais mencionaram que 

participam fazendo tarefa junto com o filho, lendo histórias, indo às reuniões, 

acompanhando o   desempenho dia a dia, conversando, brincando, fornecendo livros de 

leitura extracurriculares, levando a passeios culturais, estimulando com joguinhos 

interativos, etc. 

Os Indicadores de Qualidade  da Educação Infantil no Distrito  Federal estabelecidos pela 

Portaria nº 172, de 21 de maio de 2019  configuram-se em áreas focais expressas nos 

Parâmetros Nacionais de Qualidade da Educação Infantil (Brasil,2018), descritos a seguir: 

Meta 1 – Gestão de sistemas e redes de ensino Meta 2 – Formação dos professores e 

demais profissionais da Educação Infantil Meta 3 – Gestão das instituições de Educação 

Infantil Meta 4 – Currículos, interações e práticas pedagógicas Meta 5 – Interação com a 

família e comunidade Meta 6 – Intersetorialidade Meta 7 – Espaços, materiais e mobiliários 

Meta 8 – Infraestrutura.  

Essas metas  a cima elencadas compõem -se em parâmetros que foram considerados no 

processo de avaliação da qualidade de atendimento desta UE em afinação com os 

Indicadores de Qualidade da Educação Infantil para aferição dos resultados. 
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Função Social da Escola 

 

A qualidade almejada para a Educação Infantil no Brasil baseia-se na defesa de uma 

sociedade em que órgãos, entidades, instituições de Educação Infantil e seus profissionais 

trabalhem em conjunto para garantir o desenvolvimento integral e integrado das crianças 

(Parâmetros de Qualidade da Educação Infantil, MEC 2018).  

Deste modo, esta Unidade Escolar (U.E.) tem como missão e função social, garantir 

educação pública referenciada na qualidade social, conforme OP da PP para todos os 

cidadãos e formar integralmente a criança de 04 a 05 anos em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e comunidade, bem 

como a oferta de um trabalho educacional de qualidade no que se refere ao cuidar e ao 

educar para formação de sujeitos autônomos, críticos e que possam participar ativamente 

para exercício da plena cidadania.  

 

Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem 

ela, tampouco, a sociedade muda. 

Paulo Freire. 

 

 

                                                                                  Figura 04- Painel de Recepção  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Figura 05-Sala Amarela  

 

 

 

Figura 06 -Coordenação 
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Princípios 

 

Os princípios que orientam as práticas pedagógicas estão de acordo com o 

Caderno da Educação Infantil do Currículo em Movimento. 

a) Princípios éticos  

 Referem-se à valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

respeito ao bem comum, ao meio ambiente às diferentes culturas, identidades e 

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

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

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

atividades, de modo a viabilizar: 

• Ampliação das possibilidades de aprendizado e de compreensão de mundo e de si 
próprio; 

• Construção de atitudes de respeito solidariedade, fortalecendo a autoestima e so 

vínculos afetivos; 

• Combate aos preconceitos, discriminações negativas e bullying; 

• Conquista da independência, inclusive nos cuidados pessoais diários; 

• Aprendizado sobre o valor de cada pessoa e dos diferentes grupos culturais; 

• Aquisição dos valores, como os da inviolabilidade da vida humana, a liberdade e a 

integridade individuais, a igualdade de direitos de todas as pessoas, a igualdade entre 

homens e mulheres, assim como a solidariedade a grupos vulneráveis política e 

economicamente; 

• Respeito à diversidade religiosa e cultural e combate a toda forma de racismo, 

machismo, sexismo e homofobia; 

• Respeito a todas as formas de vida, o cuidado de seres vivos e a preservação dos 

recursos naturais; 

• Cuidado com os bens materiais e patrimônio histórico-cultural. 

 

b) Princípios Políticos  

 Referem-se à garantia dos direitos de cidadania, o exercício da criticidade e do respeito 

à democracia. A criança, produtora e consumidora de cultura, é participante da vida 

social, modifica e é modificada pelas interações que estabelece com o outro, com a 
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cultura e com o ambiente, por meio das múltiplas linguagens. Dessa forma, a instituição 

deve proporcionar-lhe: 

• Formação participativa e crítica; contextos que lhe permitam expressar sentimentos, 

ideias, questionamentos; 

• Situações em que aprenda a opinar e a considerar os sentimentos e a opinião dos 

outros sobre um acontecimento, uma reação afetiva, uma ideia, um conflito; 

• Experiências bem-sucedidas de aprendizagens e oportunidades para o alcance de 

aquisições afetivas e cognitivas; 

• Ampliação das possibilidades de cuidar e ser cuidada, de se expressar, comunicar e 

criar, de organizar pensamentos e ideias, de conviver, brincar e trabalhar em grupo, de ter 

iniciativa e buscar soluções para os problemas e conflitos que se apresentam às mais 

diferentes idades. 

 

c) Princípios Estéticos  

 Referem-se à valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da 

pluralidade de manifestações artísticas e culturais. O envolvimento da criança com as 

manifestações artísticas oportuniza o desenvolvimento da imaginação, de habilidades 

criativas, da curiosidade e da capacidade de expressão nas múltiplas linguagens 

(gestual, corporal, plástica, verbal, musical, escrita e midiática, entre outras), a partir de 

estímulos sensoriais e pela leitura e releitura, criação e recriação, apropriando- se de 

muitos saberes. Para isso, é necessário que haja: 

• Valorização do ato criador das crianças, garantindo-lhes a participação em experiências 

diversificadas; 

• Organização de um cotidiano de situações agradáveis, estimulantes, que desafiem o 

que já sabem sem ameaçar sua autoestima nem promover competitividade; 

• Possibilidade de apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que circulam em 

nossa sociedade, selecionados pelo seu valor formativo em relação aos objetivos 

definidos pela Proposta Pedagógica (PP) em desenvolvimento; 

• Oportunidade de apreciação de suas próprias produções e a exposição a adultos e 

outras crianças. 

Esses princícios compõem os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, de acordo 

com a BNCC (BRASIL, 2017). 
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FUNDAMENTOS NORTEADORES DA PRÁTICA EDUCATIVA PRINCÍPIOS: 

EPISTEMOLÓGICOS 

 

  A Proposta Pedagógica, parte do princípio que a criança é um sujeito histórico, 

pertencente a uma organização social, provida de cultura que a influencia e por ela é 

influenciada. Assim, a construção do conhecimento se dá nas interações que estabelecem 

com as pessoas a sua volta, fazendo uso do brincar como forma de expressão e 

manifestação de anseios e desejos.  

  O Currículo em Movimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal  tem 

por base a Psicologia Histórico-cultural. Segundo Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo 

do aluno se dá por meio da interação social, ou seja, de sua interação com outros 

indivíduos e com o meio […] Neste  olhar, a aprendizagem é uma experiência social, a 

qual é mediada pela interação entre a linguagem e a ação. 

  A Teoria Histórico-Cultural de Vigotski, em sua gênese, pressupõe uma natureza 

social da aprendizagem, ou seja, é por meio das interações sociais que o indivíduo 

desenvolve suas funções psicológicas superiores. 

Considera-se nesta proposta pedagógica a importância da Pedagogia de   Histórico-Crítica 

Idealizada por  Dermeval Saviani,  para ele,  uma das funções da escola é possibilitar o 

acesso aos conhecimentos previamente produzidos e sistematizados. 

  A concepção histórico-crítica  clarifica a escola enquanto uma agência 

socializadora do saber sistematizado, produzido e acumulado historicamente pela 

humanidade, entendido como uma ferramenta cultural a ser utilizada pelos sujeitos em 

função dos seus interesses de classe no processo de transformação social. 

segundo Saviani: "Pedagogo é aquele que possibilita o acesso à cultura, organizando o 

processo de formação cultural. É, pois, aquele que domina as formas, os procedimentos, 

os métodos através dos quais se chega ao domínio do patrimônio cultural acumulado pela 

humanidade. 

  Neste contexto, esta UE oportuniza um espaço acessível, de forma a promover 

uma convivência harmoniosa, respeitando as diversidades étnico-raciais, culturais, de 

gênero, de classe, em que as diferenças não se tornem um fator de desigualdade, 

cumprindo seu papel socializador, propiciando o desenvolvimento da identidade das 

crianças, por meio de aprendizagens diversificadas, criativas realizadas em situações de 

interação. 
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PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

A Unidade Escolar (U.E.) promove a inclusão de todas as crianças para seu pleno 

desenvolvimento, respeita as diferenças e visa assegurar que todos tenham as mesmas 

possibilidades e oportunidades. Para melhor atender às crianças com deficiência e 

contemplar a estratégia de matrícula, esta Unidade Escolar (U.E.) oferece turmas do 

ensino regular, classificadas como integração inversa, além das turmas de classe comum. 

O objetivo da educação especial inclusiva é ensinar todos os estudantes, sem 

distinção e com qualidade, fornecer condições de acessibilidade e permanência, 

promover o processo de ensino-aprendizagem, bem como o desenvolvimento global. 

Assim, a sala de aula do ensino regular, não limitada ao conceito de espaço físico, 

representa o ambiente real do contexto escolar onde a convivência com 

heterogeneidade é um ambiente inclusivo e de enriquecimento, uma vez que as 

diferenças se apresentam como fator que enriquecem as relações ao requerer as 

adaptações necessárias para novas formas de viver a coletividade. 

As ações que visam o sucesso da inclusão são: 

Envolvimento de todos os profissionais nas formações continuadas no que concerne 
à educação inclusiva; 

Manter o diálogo permanente com a família para que o trabalho desenvolvido com as 

crianças tenha continuidade nos espaços fora do ambiente escolar; 

Diálogo contínuo com os profissionais envolvidos nas turmas inclusivas: Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem (E.E.A.A.), psicólogos e até mesmo outros 

profissionais que oferecem atendimento fora da escola; 

Favorecer uma cultura de convivência harmoniosa entre todas as crianças de forma 

a valorizar as diferenças e as contribuições para o processo de desenvolvimento humano; 

Adequações curriculares que visam aos projetos e ao currículo da Educação Infantil; 

Organização de ambientes dentro de sala de aula que favoreçam as aprendizagens 
significativas; 

Incentivar o desenvolvimento de habilidades adaptativas sociais, de comunicação, 

cuidados pessoais e autonomia para encorajar e facilitar a participação da criança. 
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Projeto da Classe Especial 

 

O Processo des  inclusão dos estudantes com necessidades especiais nas 

etapas/modalidades de ensino é ofertados nas Unidades Escolares regulares e nas 

Unidades Escolares Especializadas: Centros de Ensino Especial (CEE), Centro de Ensino 

Especial para Deficientes Visuais (CEEDV), Centro de Apoio Pedagógico para 

Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual (CAP), Centro de Capacitação de 

Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS) e Escola 

Bilíngue de Taguatinga (EBT). 

Na SEEDF, o estudante com Deficiência Intelectual (DI), Deficiência Física (DF), 

Deficiências Múltiplas (DMU), Deficiência Visual (DV), Deficiência Auditiva (DA), Surdos 

(S), Cegos (C), Surdo/Cego (S/C), Transtorno Global do Desenvolvimento 

(TGD)/Transtorno do Espectro Austista (TEA), Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) ou 

Transtornos Funcionais Específicos (TFE), submetido ao processo de avaliação realizado 

pelos profissionais do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, pode ser indicado, 

conforme cada caso, para atendimento em turmas diferenciadas, de acordo com os 

critérios estabelecidos, anualmente, no Documento “Estratégia de Matrícula” da Rede 

Pública de Ensino. Os estudantes podem ser atendidos em sete  tipos de turmas: 

CLASSE COMUM INCLUSIVA: Turma regular constituída por estudantes de classe 

comum e estudantes com Deficiências, TGD/TEA e Transtornos Funcionais Específicos 

(TFE). 

INTEGRAÇÃO INVERSA: Turma reduzida constituída por estudantes com deficiência ou 

TGD/TEA e sem deficiência. 

CLASSE ESPECIAL: Classe de caráter transitório constituída, exclusivamente, por 

estudantes com DI, DMU, TGD/TEA, ou DV. 

   

As Classes Especiais TGD da Secretaria de Educação do DF são formadas de 

modo padrão. Em geral, são compostas de dois alunos por turma e nesta classe é 

permitido  apenas  um aluno  com o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

ou com, pelo menos, indicação de hipótese diagnóstica. 

Em nossa U.E., as primeiras turmas de Classe Especial começaram os trabalhos há 

alguns anos. Com a crescente demanda de vagas em função do trabalho de excelência 

desenvolvido pelo Jardim, houve uma necessidade no aumento do número de turmas. 
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Atualmente  nossa escola vem trabalhando com seis turmas divididas da seguinte forma: 

03 turmas no matutino e 03 turmas no vespertino.  

Ressalta-se, no entanto, que o foco do trabalho das Classes Especiais não é a 

permanência dessas crianças durante toda a sua vida escolar em turmas especiais e sim a 

possibilidade de inclusão delas em turmas do ensino regular seguindo cada uma a seu 

tempo. Assim sendo, o grande foco do trabalho em nosso Jardim é promover a 

socialização de todas as crianças da escola, trabalhar de forma a inserir a inclusão no 

cotidiano escolar e o ganho de autonomia das crianças dentro do TEA, além do 

desenvolvimento previsto para qualquer criança dentro da Educação Infantil. 

 

Objetivos gerais das Classes Especiais no Jardim:  

 Promover a socialização e convivência de crianças dentro do espectro autista 

com as crianças do ensino regular (neurotípicas). 

 Favorecer o desenvolvimento global de cada criança abarcando todas as 

áreas (cognitiva, motora, sensorial, social, de autonomia, entre outras), 

respeitando o nível e ritmo de desenvolvimento de cada uma. 

 Incluir na rotina escolar de todas as turmas (regulares e especiais) o trabalho 

de respeito às pessoas independente de suas diferenças ou dificuldades. 

 Ampliar para toda a comunidade escolar (pais, servidores, professores, 

vizinhança local) o conhecimento de informações acerca do TEA. 

Metas: 

 Diariamente promover a convivência das crianças das turmas regulares com as 

crianças das classes especiais em momentos variados ao longo do turno; 

 Realizar atividades específicas em sala de aula, que visem atender a cada 

criança dentro do espectro autista, de acordo com suas habilidades e 

necessidades individuais; 

 Proporcionar momentos variados, previstos no Currículo em Movimento da 

Educação Infantil, de histórias, brincadeiras e atividades onde a interação, a 

troca e o respeito sejam o foco principal. 

 Elaborar e executar projetos e eventos que envolvam a participação da 

comunidade escolar afim de que sejam disseminadas informações acerca do 

TEA para que, cada vez mais, um maior número de pessoas tenham 

conhecimento acerca do assunto. 
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Principais Ações 

 Participação de todas as crianças da escola no momento de entrada do turno 

(acolhida) independente dos comportamentos “diferenciados” apresentados pelas 

crianças das turmas das classes especiais. 

 Projeto Amiguinho Especial. 

 Elaboração de receitas coletivas com a participação das turmas do ensino regular e 

especial. 

 Momentos de interação em brincadeiras diversas como no parque, no pátio, na 

piscina e dentro das salas. 

 Leitura de histórias com a participação de crianças do regular e das classes. 

 Passeio diário das crianças com TEA pelas proximidades da escola (quadra e 

comércio local) afim de promover o desenvolvimento de diversas habilidades dessas 

crianças e levar informação à comunidade em geral. 

 Vivências das crianças das Classes Especiais (que já estejam mais próximas de ir 

para turmas inclusivas) nas turmas do ensino regular, ao longo do ano letivo, para 

execução das atividades propostas pela professora regente das turmas do regular. 

 Promoção de festas e passeios (cinema, teatro, museu, zoológico, entre outros) ao 

longo do ano com a participação de todas as crianças. 

 Visita de crianças das turmas do ensino regular à sala da Classe para realização 

das mais variadas atividades. 

 Apresentação de música e dança em festas promovidas pela escola, com as turmas 

em conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 07 – Sala Vermelha 
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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; 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.  

 

Objetivo geral 

Impulsionar o desenvolvimento integral das crianças ao garantir a cada uma delas o 

acesso à construção de conhecimentos e à aprendizagem de diferentes linguagens, assim 

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

convivência e à interação com seus pares etários e com os adultos. 

 

Objetivos específicos 

- Formar cidadãos críticos e agentes participativos; 

- Proporcionar a construção da identidade e autonomia de nossas crianças; 

- Integrar e socializar a criança em seu meio social familiar e escolar; 

- Ampliar progressivamente os conhecimentos de mundo em nossas crianças; 

- Trabalhar o corpo para que as crianças o conheçam e desenvolvam suas 

potencialidades, respeitando seus limites, desenvolvendo e cultivando hábitos de cuidado 
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consigo e com o outro, com a saúde e o bem-estar; 

- Propiciar meios e formas da criança brincar, expressando emoções, sentimentos, 

necessidades e desejos; 

- Contribuir para a expressão de ideias, sentimentos, necessidades e desejos das 

crianças, ajustando as diferentes intenções de cada um de forma a enriquecer 

continuamente sua capacidade de expressão; 

- Colaborar para a valorização das diversidades culturais e para demonstração de 

atitudes de interesse, respeito e participação de cada criança. 

- Melhorar a acessibilidade das salas de atividades e das vias de acesso da U.E. 

- Envolver a comunidade nas tomadas de decisões. 

- Promover a participação dos pais e famílias na educação das crianças, de forma a 

trazê-los a um maior envolvimento com as atividades propostas pela U.E. 

- Formar cidadãos críticos e agentes participativos; 

- Proporcionar a construção da identidade e autonomia de nossas crianças; 

- Integrar e socializar a criança em seu meio social familiar e escolar; 

- Ampliar progressivamente os conhecimentos de mundo em nossas crianças; 

- Trabalhar o corpo para que as crianças o conheçam e desenvolvam suas 

potencialidades, respeitando seus limites, desenvolvendo e cultivando hábitos de cuidado 

consigo e com o outro, com a saúde e o bem-estar; 

- Propiciar meios e formas da criança brincar, expressando emoções, sentimentos, 

necessidades e desejos; 

- Contribuir para a expressão de ideias, sentimentos, necessidades e desejos das 

crianças, ajustando as diferentes intenções de cada um de forma a enriquecer 

continuamente sua capacidade de expressão; 

- Colaborar para a valorização das diversidades culturais e para demonstração de 

atitudes de interesse, respeito e participação de cada criança. 

- Melhorar a acessibilidade das salas de atividades e das vias de acesso da U.E. 

- Envolver a comunidade nas tomadas de decisões. 

- Promover a participação dos pais e famílias na educação das crianças, de forma a 

trazê-los a um maior envolvimento com as atividades propostas pela U.E. 
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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 docentes não apenas incumbir-se-ão de participar da 

elaboração  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 
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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 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 
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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. 

O Currículo em Movimento do Distrito Federal para a Educação Infantil já propõe 

que as instituições de educação coletiva para a primeira infância reflitam sobre novas 

possibilidades de organização curricular a partir de faixas etárias ampliadas, considerando 

que as interações e brincadeiras são seus eixos fundamentais para o desenvolvimento 

das crianças, sendo: 

 Bebês: 0 a 1 ano e 6 meses; 

 Crianças bem pequenas: 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses; 

 Crianças pequenas: 4 anos a 5 anos e 11 meses. 

 

1º Ciclo da Educação Básica 

– Educação Infantil 

 

Convém salientar que a organização em ciclos apresenta uma ideia de progressão 

das aprendizagens e desenvolvimento das crianças que ocorre por meio das ações 

pedagógicas entre crianças da mesma idade e de idades diferentes e entre adultos. Vale 

destacar que, nesse modelo de organização escolar, é preciso considerar a unidade 

existente no contexto educativo.(p. 57)  
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Neste contexto, percebe-se a periodização da infância apresentada na imagem 

acima extraída do Curriculo Movimento alinhado à Psicologia Histórico-Cultural que 

permite a fluidez da organização curricular de aprendizagens respeitando cada periodo da 

infância, pois há infuências do contexto social e cultural. 

 

  

           

                                                                                                      Figura 08- sala Laranja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09- Sala Laranja  
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Organização do Trabalho Pedagógico 
 

Plano de Ação da Coordenação Pedagógica 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

Construir, 

reestruturar 

e efetivar a 

Proposta 

Pedagógica 

Coletar e 

registrar todas 

informações 

pertinentes ao 

preenchimento 

da PP deste 

ano letivo e 

cumprir 100% 

dos prazos 

previstos no 

cronograma da 

CRE. 

Não há 

parceiro 

Alunos 

Professores, 

Familiares  

Reuniões bimestrais 

com a comunidade 

escolar. 

Estabelecer um 

cronograma para a 

elaboração da 

Proposta Pedagógica 

Possibilitar ações de 

escutas das crianças 

de forma que elas 

contribuam para a 

proposta. 

Tornar as 

coordenações 

pedagógicas foco de 

debate permanente da 

PP. 

Acompanhamento 

pela equipe 

gestora, 

coordenação 

pedagógica, 

professores e 

comunidade 

escolar. 

Cumprir o 

calendário da 

Ed. Infantil 

preparando 

os encontros 

formativos 

previstos. 

Realizar todas 

as formações 

continuadas 

previstas no 

cronograma da 

co- ordenação 

coletiva. 

Não há 

parceiro 

Alunos 

Professores, 

Familiares  

Construir a pauta 

coletivamente. 

Organizar materiais. 

Convidar profissionais 

de acordo com o tema 

escolhido. 

Levantar necessidades 

junto ao grupo de 

professores para 

organização das 

formações. 

Acompanhamento 

pela equipe 

gestora, 

coordenação 

pedagógica, 

professores e 

comunidade 

escolar. 

Articular teoria 

e prática no 

trabalho 

Promover 

avaliação de 

100% das 

Não há 

parceiro 

Alunos 

Professores, 

Informar sobre 

formações e 

promover estudos 

Acompanhamento 

pela equipe 

gestora, 
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docente. formações 

EAPE, cursados 

pelo corpo 

docente desta 

U.E., no que 

tange à sua 

aplicação na 

educação 

infantil. 

Coletar 

sugestões para 

educação 

infantil dos 

demais 

profissionais, 

pautadas sobre 

as formações 

em que estão 

matriculados no 

ano letivo em 

questão. 

Familiares  acerca dos temas 

propostos pelo 

corpo docente 

Organizar estudos por 

meio de formação, 

oficinas, participação 

em seminários, 

congressos, fóruns de 

debates. 

coordenação 

pedagógica, 

professores e 

comunidade 

escolar. 

Tomar 

conhecimento 

de ações das 

diferentes 

instâncias da 

Secretaria de 

Educação do 

Distrito 

Federal. 

Estar presente 

em 100% das 

reuniões da 

SEEDF e estar 

em conexão 

com os meios 

de comunicação 

da mesma, 

tomando ciência 

dos documentos 

por este órgão 

encaminhados 

para 

coordenação 

pedagógica. 

Não há 

parceiro 

Alunos 

Professores, 

Familiares  

Participar de reuniões, 

encontros e demais 

eventos. 

Acompanhamento 

pela equipe 

gestora, 

coordenação 

pedagógica, 

professores e 

comunidade 

escolar. 
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Assegurar a 

efetivação 

dos projetos 

da escola. 

Envolver 100% 

dos 

profissionais na 

execução e 

continuidade 

dos projetos em 

andamento na 

U.E. 

Não há 

parceiro 

Alunos 

Professores, 

Familiares  

Acolher sugestões e 

promover discussões 

de novos projetos a 

serem desenvolvidos 

neste ano letivo; 

Acompanhar 

regularmente o 

desenvolvimento dos 

projetos e a participação 

efetiva das turmas; 

Estimular auto avaliação 

dos profissionais 

envolvidos. 

Acompanhamento 

pela equipe 

gestora, 

coordenação 

pedagógica, 

professores e 

comunidade 

escolar. 

Envolver os 

profissionais 

da U.E. no 

processo de 

inclusão. 

Abordar estudos 

de 100% dos 

diagnósticos dos 

estudantes 
atendidos na 

U.E. neste ano 
letivo. 

Não há 

parceiro 

Alunos 

Professores, 

Familiares  

Promover palestras 

para comunidade 

escolar com 

psiquiatras, psicólogos, 

professores e outros 

profissionais que 

atuem com 

necessidades 

educacionais 

especiais. 

Acompanhamento 

pela equipe 

gestora, 

coordenação 

pedagógica, 

professores e 

comunidade 

escolar. 

Implementar o 

currículo da 

Ed. Infantil. 

Estudar 100% 

dos eixos do 

currículo e sua 

organização 

com a equipe 

docente. 

Não há 

parceiro 

Alunos 

Professores, 

Familiares  

Estudos sobre temáticas 

que envolvam o educar 

e o cuidar, o brincar e o 

interagir e os demais 

campos de experiências 

contidos no Currículo da 

Educação Infantil 2018 

Acompanhamento 

pela equipe 

gestora, 

coordenação 

pedagógica, 

professores e 

comunidade 

escolar. 

Fortalecer o 

trabalho 

pedagógico 

coletivo na 

Analisar 100% 
das práticas 
pedagógicas. 

Não há 

parceiro 

Alunos 

Professores, 

Familiares  

Realizar reuniões com o 

grupo de professores, 

equipe gestora e 

comunidade escolar. 

Acompanhamento 

pela equipe 

gestora, 

coordenação 
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instituição de 

ensino; 

pedagógica, 

professores e 

comunidade 

escolar. 

Atuar com 

eficiência e 

eficácia na 

coordenação 

de ações 

pedagógicas 

com corpo 

docente e 

com a 

direção 

escolar. 

Analisar 100% 
das práticas 
pedagógicas. 

Não há 

parceiro 

Alunos 

Professores, 

Familiares  

Promover um espaço 

de diálogo constante. 

Respeitar a pluralidade 

de ideias. 

    Considerar os 

saberes e as 

singularidades 

existentes no coletivo 

Acompanhamento 

pela equipe 

gestora, 

coordenação 

pedagógica, 

professores e 

comunidade 

escolar. 

 

A Proposta Pedagógica (PP) desta Unidade Escolar (U.E.) será avaliada de forma 

permanente no decorrer do desenvolvimento das ações. Compreendemos que o espaço da 

coordenação pedagógica seja o lugar privilegiado para a avaliação da PP, pois é nela que todos 

podem se manifestar. A exemplo do nosso currículo, a PP será um documento aberto cabendo, 

portanto, alterações que contemplem a melhoria das práticas pedagógicas desenvolvidas. As 

reflexões acerca do trabalho serão registradas em atas e em outros documentos próprios da 

coordenação pedagógica que serão usados para reestruturação da proposta. Buscaremos 

envolver as crianças na avaliação da PP por meio das formas de expressão que lhes são próprias 

(desenhos, pinturas, escuta atenta e observação). A Proposta será apresentada e avaliada 

anualmente após o diagnóstico inicial da comunidade, em roda de conversa com cada segmento 

por vez. 

 

 

                   Figura 10- sala Amarela
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Metodologias de ensino adotadas 

 

Organização de tempos e espaços 

A Unidade Escolar (U.E.) atende crianças nos turnos matutino (7h30 a 12h30) e 

vespertino (13h15 a 18h15), totalizando cinco horas diárias de atendimentos em sala de 

aula (jornada de tempo parcial). Os profissionais trabalham em regime de 40h semanais, 

onde os professores que atuam em regência de classe dedicam de sua jornada semanal 

25h em regência e 15h de coordenação pedagógica interna. As quartas-feiras são 

dedicadas à coordenação coletiva enquanto às terças e quintas-feiras ocorrem a 

formação continuada em trabalho, atendimento aos pais, preparação de materiais 

pedagógicos e participação em cursos promovidos pela Escola de Aperfeiçoamento dos 

Profissionais da Educação (EAPE). 

Entendemos que a rotina é uma forma de organizar o coletivo infantil diário e, 

concomitantemente, espelha a Proposta Pedagógica da Unidade Escolar (U.E.). Ela 

abrange a recepção, a roda de conversa, o calendário e clima, a alimentação, a 

higiene, atividades de pintura e desenho, descanso, brincadeira livre ou dirigida, narração 

de histórias, entre outras ações. Existem também as atividades externas e internas, 

planejadas nas coordenações pedagógicas, tais como visitas a museus, passeio pelos 

pontos históricos da cidade, visitas a bibliotecas, exposições, cinemas, zoológico e 

Jardim Botânico; atividades de gincana, semana da criança, festas de aniversariantes 

entre outros, que estão contempladas no calendário anual de eventos desta Unidade 

Escolar (U.E.). As atividades estão distribuídas ao longo do período diário de aula e no 

decorrer da semana. 

 

Figura11- painel  

com atividades  

dos alunos 
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Relação escola-comunidade 

A Unidade Escolar (U.E.) mantém boa relação com a comunidade que é 

participativa e contribui de forma positiva em diferentes momentos do cotidiano da escola o 

que assegura uma convivência harmoniosa e produtiva. Esta UE propõe o diálogo aberto 

com os pais, em momentos individuais ou em reuniões coletivas como instrumento de 

escuta, além dos canais de comunicação a distância como e- mails e ligações telefônicas. 

As palestras com profissionais e temas sugeridos pela comunidade, agendas escolares, 

comunicados nos murais, roda de conversa e as oficinas pedagógicas, também são meios 

que viabilizam as trocas entre a comunidade e a U.E. 

Inclusão 

A Unidade Escolar (U.E.) promove a inclusão de todas as crianças para seu 

pleno desenvolvimento, respeita as diferenças e visa assegurar que todos tenham as 

mesmas possibilidades e oportunidades. Para melhor atender às crianças com 

deficiência e contemplar a estratégia de matrícula, esta Unidade Escolar (U.E.) oferece 

turmas do ensino regular, classificadas como integração inversa, além das turmas de 

classe comum. 

 

Sala de Recursos (SR) 

O atendimento educacional especializado em sala de recurso é definido como 

um serviço de natureza pedagógica. No caso do Jardim de Infância 303 Sul, é uma 

sala generalista que tem como objetivo principal complementar as orientações 

curriculares desenvolvidas em classes comuns. A mesma atende estudantes 

TGD/TEA, DI, DF, DMu e Síndrome de Down. 

 

Serviço de Orientação Educacional 

O Serviço de Orientação Educacional (SOE) atua na Educação Infantil, no Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio com o objetivo de perceber, de acompanhar, de ajudar e 

de orientar cada aluno no seu desenvolvimento no processo de ensino-aprendizagem. 

Na escola, o orientador educacional é um dos membros da equipe gestora, ao lado do 

diretor e do coordenador pedagógico. Ele é o principal responsável pelo desenvolvimento 

pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como cidadão, à reflexão sobre 
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valores morais e éticos e à resolução de conflitos. No momento, não há este professional 

nesta UE. 

 

Educadores Sociais 

A Unidade Escolar (U.E.) conta com atendimento de um monitor e seis educadores 

sociais voluntários que dão suporte ao trabalho do professor, em que exercem funções 

concordantes com a Portaria Nº13 de 14 / 01 / 2020  SEDF que versa: oferecer suporte aos 

estudantes com Deficiência e Transtorno Global do Desenvolvimento/TGD/TEA para 

atendimento das suas habilidades adaptativas (alimentação, locomoção e higienização) e 

especificidades na área da Educação Especial. 

 

 Monitores 

        O monitor escolar é um profissional fundamental do trabalho escolar e está presente e 

acompanha a criança durante a  sua trajetória. Em nossa escola, ele   convive com os 

alunos especiais (DMU) e entende o seu comportamento social. Ele conhece os costumes  

os  interesses,  as atividades favoritas e quais são os conflitos recorrentes desses alunos.. 

Ressaltamos que o conhecimento do monitor contribui para traçar uma análise de 

convivência dos alunos e criar estratégias de socialização. Esse procedimento contribui 

para  melhorar o aprendizado em sala de aula e ajudar na construção de laços afetivos 

entre alunos, família e escola.  

 

 

 

 

Figura 11- sala amarela
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Estratégias de Avaliação 

Na Educação Infantil a avaliação acontece, principalmente, pela observação 

sistemática, registro em caderno de campo, pastas individuais organizadas pelos professores 

e exposição das produções pelas crianças. A autoavaliação, através de momentos de escuta 

organizada também é estratégia utilizada pelos professores. É importante ressaltar que a 

avaliação na educação infantil deve ser processual e formativa, sem objetivo de promoção 

ou exclusão. O processo de avaliação visa o favorecimento do desempenho e do 

crescimento da criança em relação a ela mesma e jamais de sua comparação com os pares. 

A avaliação na educação infantil tem por finalidade proporcionar a reflexão e redirecionar o 

trabalho desenvolvido pelos profissionais com o objetivo de contribuir para a formação 

integral da criança. O Relatório Descritivo Individual do Aluno (RDIA) é o registro do 

estudante, mediante o trabalho desenvolvido no decorrer do semestre. 

A avaliação na Educação Infantil busca responder se e quando os direitos e objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento estarão sendo consolidados. Objetiva, portanto, permitir 

comparar a educação ofertada e os Indicadores de Qualidade na Educação Infantil (BRASIL, 

2009) - Currículo da Educação Infantil (p. 55). 

 

Ao conjunto de estratégias de avaliação dessa Unidade Escolar (U.E.), soma-se ainda 

o Conselho de Classe, que acontece bimestralmente, em turno contrário, e visa reunir a 

equipe escolar e comunidade com o intuito de refletir sobre a aprendizagem e o processo de 

ensino, o desempenho dos integrantes da comunidade escolar, os resultados das estratégias 

escolhidas, a adequação da organização curricular e outros aspectos referentes a esse 

processo, de modo a avaliá-los sob os diversos pontos de vista dos participante. 

 

 

Matriz curricular 

Na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos 

estruturantes o educar e o cuidar, bem como o brincar e o interagir. Portanto, fica claro que 

essa etapa da Educação Básica não se organiza com base em conteúdos, componentes 

curriculares ou áreas do conhecimento. As crianças têm muito a aprender. Suas 

aprendizagens devem se apoiar nos direitos de conviver, brincar, participar, explorar, 
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expressar e se conhecer. Todos eles emergem dos princípios éticos, estéticos e políticos 

expressos nas DCNEI (BRASIL, 2010a, p. 16) que devem pautar as propostas pedagógicas 

para a Educação Infantil:  

1. Éticos, no sentido de proporcionar o desenvolvimento da autonomia, da 

responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às 

diferentes culturas, identidades e singularidades;  

2. Políticos, voltados para o exercício da criticidade e para o respeito à democracia e aos 

direitos de cidadania; 

3. Estéticos, para desenvolver a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade e a liberdade de 

expressão nas diversas manifestações culturais e artísticas. Esses princípios engendram os 

seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com a BNCC (BRASIL, 2017):  

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

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

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

diferenças entre as pessoas;  

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

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

culturais, seus conhecimentos, imaginação, criatividade, experiências emocionais, corporais, 

sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais;  

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

da instituição que oferta Educação Infantil quanto das atividades da vida cotidiana: escolha 

das brincadeiras, materiais e ambientes, por meio do desenvolvimento das diferentes 

linguagens, elaboração de conhecimentos e do posicionamento próprio;  

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

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

e fora dela, ampliando seus saberes, linguagens e conhecimentos; 

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

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

opiniões, questionamentos, registros de conhecimentos elaborados a partir de diferentes 

experiências que envolvam a produção de linguagens e a fruição das artes nas suas diversas 

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

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

cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição de Educação 

Infantil.  

 

 

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

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

desenvolvimento, que asseguram [...] as condições para que as crianças aprendam em 

situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidam a 

vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir 

significados sobre si, os outros e o mundo social e natural (BRASIL, 2017, p. 33). Dos direitos 

de aprendizagem e desenvolvimento, emergem os cinco campos de experiência, a saber: O 

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

pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Ainda 

de acordo com a BNCC, os campos de experiências “constituem um arranjo curricular que 

acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus 

saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural” 

(BRASIL, 2017, p. 38). 
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Na 1ª edição do caderno da Educação Infantil deste Currículo, a organização curricular se 

dava em sete linguagens, numa alusão à poesia “As cem linguagens da criança”, de Loris 

Malaguzzi (EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 1999), que aborda o trabalho desenvolvido em 

Reggio Emilia – Itália por esses autores. Já nesta edição, apresenta-se a organização em 

campos de experiência, entendendo que estes permitem interlocução e dinamismo entre as 

referidas linguagens. 
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Essa organização se coloca como uma tentativa de não fragmentar os conhecimentos e 

de considerar a multidimensionalidade das crianças. Espera-se que os campos de experiência 

aqui destacados subsidiem a organização curricular realizada pela instituição de Educação 

Infantil, contemplando os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que precisam ser 

trabalhados no contexto da Educação Infantil. A concepção expressa neste Currículo é de 

que, ao realizar atividades, desenvolver projetos, vivenciar experiências nos âmbitos de 

formação pessoal e social e conhecimento de mundo, e ao adotar as múltiplas linguagens 

expressas pelos campos de experiência, a criança tenha o direito a aprender. Desse modo, a 

organização curricular por meio dos campos de experiência propicia um novo olhar em relação 

à criança e exige considerar que as aprendizagens e o desenvolvimento sejam propiciados por 

uma multiplicidade de linguagens. Palavras, gestos, afetividade, desenho, olhares, enfim tudo 

que compõe o espaço educativo deve funcionar como referência de constância e continuidade 

para a criança, tornando a Instituição que oferta Educação Infantil propícia a abrir caminhos 

para a descoberta e para as manifestações infantis. A partir desse entendimento, a Educação 

Infantil tem como atribuição instigar a criança a conhecer o mundo ao valorizar o 

conhecimento de cada uma em suas ações/atitudes de organização das ideias para conviver 

em sociedade. Assim, os pequenos vão se apropriando da cultura que a humanidade criou ao 

longo da história e, por meio das linguagens organizadas por campos de experiências, leem e 

internalizam o mundo ao seu redor, fazendo uso dessas linguagens como ferramentas para a 

compreensão do mundo e produção de novos significados. A necessidade de contemplar as 

múltiplas linguagens é evidenciada ao se reconhecer a necessidade de garantir espaço e 

tempo para interações socioculturais, brincadeiras, atividades expressivas, artísticas, jogos e 

música, entre outras atividades, até porque “ crianças estão mergulhadas em contextos sociais 

diversos que lhes apresentam aromas, sons, cores, formas, texturas, gestos, choros e 

variadas manifestações culturais e expressivas que, em profusão, anunciam o mundo” 

(GOBBI, 2010). Nesse sentido, as diversas linguagens não são ilhas; conectam-se e 

complementam-se, dando origem aos campos de experiência. Assim, uma única atividade 

pode explorar várias linguagens. O modo de organização das atividades colabora para que a 

criança experimente diferentes linguagens a partir do mesmo campo de experiência, de 

maneira articulada, como também para que ela viva situações de aprendizagens coletivas e/ou 

individuais, em que a emergência dos conflitos e dos consensos coexiste como parte dos 

processos. O que se quer é que tal organização curricular por campos de experiência 
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contribua para um desenvolvimento coletivo e abrangente das crianças. A Constituição 

Federal (1988), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), as Diretrizes 

Curriculares para a Educação Infantil (2010) e a Base Nacional Comum Curricular (2017) 

guiam a elaboração dessa organização que se pretende, ao buscar estabelecer as relações 

entre o comum, aquilo que deve pautar a educação de todos, e o particular, ou seja, o 

contexto distrital e/ou da instituição que oferta Educação Infantil, contemplando a diversidade 

e especificidades de cada coletivo (BARBOSA, 2009). Tal organização sistematiza as 

intenções educativas e as ações pedagógicas por meio dos direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento e dos campos de experiência, ao propiciar diálogo com as diversas 

linguagens em um sentido mais ampliado que implica escolhas, decisões e planejamento para 

se materializar no cotidiano da instituição que oferta Educação Infantil e na vida das crianças. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12- sala amarela  
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Organização Curricular 

Eixos Integradores 

A Unidade Escolar (U.E.) tem como base as orientações curriculares da Secretaria de 

Educação do DF e o conjunto de leis que normatizam a educação infantil nas diferentes 

esferas. 

Ao longo do ano de 2018, a SEEDF realizou várias ações para mobilizar e instigar a 

participação dos profissionais da educação do Distrito Federal no processo de revisitação do 

Currículo que se apresenta tais como Fóruns Regionais; Ciclo de Formações; Ciclo de 

Plenárias; Leitores Críticos e Consulta Pública. A 2ª edição do Currículo em Movimento do 

Distrito Federal para a Educação Infantil alinhava-se às Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil- DCNEI e à Base Nacional Comum Curricular- BNCC, entre outros 

documentos legais. 

Ressalta-se a troca de conhecimento e de experiência que resultaram em um 

documento que contempla os anseios dos profissionais que compreendem a educação 

infantil como sendo uma etapa fundamental para o desenvolvimento da criança de 04 a 05 

anos no que se refere ao desenvolvimento e ao ensino-aprendizagem. 

No início do ano letivo de 2020, as unidades escolares receberam o conjunto de 

cadernos que compõem o currículo da Ed. Básica do Distrito Federal. Desde então, os 

docentes passaram a pautar as ações desenvolvidas de acordo com as orientações do 

currículo da Educação Infantil e seus pressupostos teóricos. São realizadas, nas 

coordenações pedagógicas coletivas, estudos com a finalidade de conhecer o Currículo e 

organizar o planejamento de acordo com cada um dos campos de experiência. 

A PP da escola está sendo elaborada com a finalidade de efetivar as diferentes 

dimensões desse currículo, levando-se em consideração a diversidade e a pluralidade 

existentes no seio da escola de forma a oferecer uma educação que contemple as 

necessidades e as especificidades no que se refere à promoção de sujeitos críticos e 

autônomos. O trabalho da Unidade Escolar (U.E.) abrange os diferentes campos de 

experiência e os eixos integradores do currículo da Ed. Infantil almejando o 

desenvolvimento integral dos educandos, com objetivo de promover a integração entre os 

princípios éticos, estéticos e políticos expressos nas DCNEI (BRASIL, 2010, p.16); bem 
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como os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, quais sejam, conviver, brincar, 

participar, explorar, expressar e conhecer-se; além dos campos de experiências e os Eixos 

Integradores do Currículo: Educar e Cuidar, Brincar e Interagir. Tais eixos precisam ser 

considerados juntamente com os Eixos Transversais do Currículo em Movimento: Educação 

para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para 

a Sustentabilidade. 

O Currículo ressalta que a criança é um ser em constituição e em processo de 

humanização, como esclarece Vigotski (2012), enquanto ela nasce como ser social. Neste 

intuito, a U.E. promove cantigas na acolhida/ entrada, apresentações coletivas com 

dramatização e cantigas nas festividades como as festas juninas temáticas. O Projeto 

Sacolinha da Leitura faz empréstimos de livros às crianças para serem lidos em família e 

realiza visita à Biblioteca da 104/ 304 Sul. 

Os projetos específicos e gincanas culturais são outros exemplos que também 

contemplam a participação em situações de aprendizagem, envolvendo as crianças em 

atividades desafiadoras, assim como o Projeto de Psicomotricidade e os demais, são 

elaborados para que elas tenham a oportunidade de vivenciar suas infâncias, aprender e se 

desenvolver enquanto correm, cantam, brincam, ouvem histórias, dramatizam, jogam, 

mexem com água, passeiam, ao conhecer o ambiente à sua volta, ao memorizar cantigas, 

ao dividir o lanche, esta forma. 

É por meio das relações sociais que as crianças se apropriam, reproduzem e 

produzem atividades vivenciadas em sua sociedade. As experiências vinculadas aos desafios 

da vida coletiva são levadas em consideração na sistematização desta PP, assim o cuidado 

com o corpo precisa ser aprendido, associado à cultura e às relações sociais, promovendo o 

educar e cuidar. O brincar e o interagir também se tornam alvo da prática pedagógica, pois é 

entendido que a troca de experiência, a relação com o objeto, com as pessoas e elementos 

sociais e culturais, contribuem para a construção do vínculo, para a curiosidade, a 

investigação, o criativo e o imaginativo. Assim, além do exposto, a organização desta PP 

toma como base os Eixos Integradores do Currículo- Educar e Cuidar, Brincar e Interagir, 

considerados juntamente com os Eixos Transversais- Educação para Diversidade; Cidadania 

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

termos temos: Projeto Alimentação Saudável; passeios a parques e espaços que envolvam 
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atividades pedagógicas ao ar livre, sempre com pic-nics; experiências com água em suas 

diversas fases na Semana da Água; passeios à pé para observação da flora e fauna da 

comunidade ao redor da U.E.; agendamento de visitas de autores e contação de histórias 

dos livros que envolvam os temas acima e outros sugeridos pela comunidade escolar. 

 
A Educação Infantil se formaliza de forma a contemplar os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento e sua organização também propõe atividades que envolvam agrupamentos 

verticais e sua intencionalidade educativa em acordo com o Currículo em Movimento da 

Educação Infantil. Como planejamento das atividades, baseadas nos campos de experiência, 

para compreensão do mundo e produção de novos significados, sejam na rotina das turmas 

ou nas atividades apontadas nos projetos, tem-se que planejar, por exemplo, espaço e 

tempo, fala e escuta, gestos e movimentos, traços e sons para interações socioculturais, de 

modo que colaborem para que a criança experimente diferentes linguagens. Assim, os 

agrupamentos verticais-interações com intencionalidade pedagógica entre crianças de 

diferentes faixas etárias- foram planejadas na contação de histórias do Projeto Sacolinha da 

Leitura, onde todas as turmas se reúnem no pátio; Psicomotricidade onde duas turmas 

participam por horário; Plenarinha, na exposição e visitação dos trabalhos; Skate, em que 

autistas de diferentes turmas se encontram; além de ser contemplado na distribuição das 

atividades pedagógicas da escola, tais como brincadeiras e cantigas de roda no parque, 

pátio, passeios, acolhida na entrada, feiras do troca, atividades de inclusão das Classes 

Especiais; nas atividades de transição na Educação Infantil, a exemplo da visita de 

estudantes do CEF 304 Sul a esta U.E. e  vice-versa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13- painel  

de atividades                                                      

 

 
                                                                                       Figura 14 – painel de atividades  
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Plano de Ação para a Implementação da PP   
 

1 Dimensão da Gestão Pedagógica: 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

Aumentar a 
participaçã
o das 
famílias 
nas 
reuniões 
escolares. 

Ampliar em 
50% a 
participaçã
o. das 
famílias nas 
reuniões, 
no decorrer 
do ano 
letivo; 

Enviar bilhetes com, 
no mínimo, uma 
semana de 
antecedência e 
tabular a quantidade 
de pessoas presente; 
Ressaltar a 
importância das 
famílias, nas 
reuniões em todas as 
situações possíveis; 
Fornecer declaração 
de comparecimento 
aos interessados. 

Analisar os 
gráficos com a 
quantidade de 
pessoas 
presente; 
Analisar a partir 
da lista de 
presença dos 
pais nas 
reuniões o quantitativo de famílias nas mesmas. 

Equipe JI 
303 SUL 

Anual  
Pesquisa, 
palestra, 
entrevista, 
materiais 
pedagógicos 
Discussão com 
a comunidade 
escolar 
 

Trabalhar a 
cultura 
popular por 
meio de 
festas 
temática. 

Ampliar em 
40%, no 
mínimo, a 
participaçã
o da 
comunidad
e escolar, 
no decorrer 
do ano 
letivo; 

Realizar festas 
coletivas, sem fins 
lucrativos; 
Envolver a 
comunidade escolar 
no planejamento e 
execução das festas; 
Proporcionar a 
socialização da 
comunidade escolar; 

Realizar 
enquetes depois 
das festas, com 
os profissionais 
e as 
Famílias. 

Equipe JI 
303 SUL; 
Famílias; 

Anual Vídeos, Letras 
musicais; -  
DVDs; - Rádios; 
-  
Auxílio da 
comunidade; -       
 
Figurino,  
maquetes 

Consolidar 
a 
utilização, 
com 
consciênci
a, dos 
outros 
ambientes 
pedagógico
s da escola. 

Fazer um 
lista com os 
ambientes 
da escola 
que ainda 
estão 
sendo 
pouco 
utilizados; 
Conferir, a 
partir da 
listagem 
feita, se no 
final do ano 
letivo houve 
a 
ampliação 
do uso 
desses 
ambientes; 
Ampliar em 
50% a 

Criar regras para a 
utilização dos 
ambientes, com os 
alunos; 
Reformar o espaço 
destinado a Casinha 
de Boneca e adquirir 
mobiliário; 
Reformar o Galpão 
para melhorar 
atender as 
necessidades da 
escola/alunos; 
Criar espaços de 
convivência na área 
verde da escola; 
Pintar e organizar a 
sala de artes, 
adquirindo mobiliários 
adequados. 

Avaliar,
 junto
 à 
comunidade 
escolar, o grau 
de satisfação 
quanto aos 
ambientes, por 
meio de 
pesquisa 
envolvendo as 
famílias; 
Pesquisa junto 
as crianças para 
obter 
informações 
sobre gostos, 
opiniões e 
sugestões; 
 
Promover 
discussões em 

Equipe Gestora 
Coordenação 
Pedagógica; 
Corpo Docente 

Anual Materiais 
pedagógicos 
diversos 
Produção de 
textos não 
verbais com os  
alunos 
Campanhas 
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utilização dos 
ambientes, 
no decorrer 
do ano 
letivo. 

grupo, nas 
reuniões 
coletivas, 
avaliando se 
houve o uso de 
forma adequado 
dos ambientes 
da escola e se 
foi ampliada a 
sua utilização. 

Manter-se 
conectado 
às 
Instâncias 
distritais e 
nacionais 
responsáve
is pelo 
auxílio à 
Gestão 
escolar 

Participar 
de todas as 
atividades 
promovidas 
pela 
CRE/PP e 
SEEDF, 
quando 
convocados
; Examinar 
todas as 
correspond
ências 
recebidas 
pela U.E. e 
divulgá-las 
aos 
interessado
s, quando 
for o caso. 

Comparecer às 
atividades 
promovidas pela 
CRE/PP e pela 
SEEDF; receber as 
correspondências. 

Avaliar,
 junto
 à 
comunidade 
escolar, o grau 
de satisfação 
quanto aos 
ambientes, por 
meio de 
pesquisa 
envolvendo as 
famílias; 
Pesquisa junto 
as crianças para 
obter 
informações 
sobre gostos, 
opiniões e 
sugestões; 
 
Promover 
discussões em 
grupo, nas 
reuniões 
coletivas, 
avaliando se 
houve o uso de 
forma adequado 
dos ambientes 
da escola e se 
foi ampliada a 
sua utilização. 

Equipe Gestora 

Coordenação 

Pedagógica 

Corpo Docente 

Anual Acompanhamen
to SEI 
Divulgação das 
informações 
pelas redes 
sociais 
Runiões 
periódicas 

Prezar pela 
qualidade 
pedagógica 
da U.E. 

Estar 
presente 
em todas as 
coordenaçõ
es 
pedagógica
s; 
acompanha
r 
implementa
ção das 
práticas 
escolhidas 

Reavaliar, junto aos 
membros da 
Comunidade Escolar, 
a Proposta 
Pedagógica do 
Jardim de Infância 
303 Sul; 
Acompanhar e 
auxiliar a construção 
da prática 
pedagógica por meio 
das coordenações 
coletivas; 

Avaliar,
 junto
 à 
comunidade 
escolar, o grau 
de satisfação 
quanto aos 
ambientes, por 
meio de 
pesquisa 
envolvendo as 
famílias; 
Pesquisa junto 

Equipe Gestora 

Coordenação 

Pedagógica 

Corpo Docente 

Anual Uso dos 
indicadores de 
Qualidade da 
Educação 
Infantil 
 
Pesquisa 
Questionário 
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pela equipe 
escolar e 
estimular 
auto 
avaliação 
da equipe 
durante 
todo o 
processo; 
proporciona
r todos os 
recursos 
necessários 
para 
execução 
de todo 
trabalho 
pedagógico
. 

 
Acompanhar a 
elaboração de 
projetos didáticos 
desenvolvidas na 
Escola; 
Otimizar os projetos 
e instruções 
pedagógicas 
adquirindo materiais 
necessários; 
Avaliar possíveis 
distorções 
propiciando as 
correções 
necessárias; 
Estimular e 
acompanhar a 
recepção e o 
trabalho realizado 
por estagiários; 
Buscar parcerias 
com instituições 
educacionais e de 
saúde que possam 
auxiliar nosso fazer 
pedagógico; 
Promover momentos 
para que haja a 
formação continuada 
dos profissionais em 
educação por meio 
de estudos de temas. 
. 

as crianças para 
obter 
informações 
sobre gostos, 
opiniões e 
sugestões. 
 

 

2 - Dimensão de Gestão de Resultados Educacionais: 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

Controlar a 
entrada e 
saída dos 
alunos, 
fora do 
horário 
estabelecid
o pela 
Instituição 

Reduzir em 
50%, às 
entradas e 
saídas 
horário, ao 
longo do 
ano letivo; 

Enviar bilhete 
informando sobre a 
consequência 
dos atrasos (1º 
semestre) 
Registro dos atrasos 
em formulário 
próprio; 
Copilar dados e criar 
gráficos para 
quantificar os 
resultados e conferir 
se atingiu a meta; 
Chamar as famílias 
que tiverem muitas 
anotações, para 

Analisar a partir 
dos registros 
realizados se o 
número de 
atrasos reduziu 
se o número de 
atrasos 
diminuiu; 

Agente de  Portaria 
 
Secretária 
 
Equipe gestora 

Semestral .Sinalização  do 
ambiente com 
textos não 
verbais 
 
Orientações 
Pesquisa 
Painéis diversos 
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informar sobre a 
consequência dos 
atrasos; 
Acionar o Conselho 
Tutelar quando 
necessário. 

 
Promover 
acompanh
amento e 
registro 
diário 
sobre o 
desenvolvi
mento dos 
alunos. 

 
Ampliar 
para 100% 
o número 
de 
professores 
que utilizam 
este 
recurso 
pedagógico
, no 
decorrer do 
ano letivo. 

 
Promover estudos e 
discussões na 
coordenação 
coletiva, para tratar 
da importância de 
utilização deste 
recurso. 

Acompanhar os  registros realizados; 
Após a análise 
discutir a avaliar 
a eficácia das 
ações 
realizadas. 

Professores 
Coordenador 

Semestral I-EDUCAR 
Portfólio 
Diário de bordo 

Buscar 
maior 
precisão 
nas 
informaçõe
s 
apresentad
as no 
RDIA; 

Ampliar em 
100% a 
apresentaç
ão a 
utilização 
adequada 
deste 
instrumento 
de 
avaliação 
(RDIA), no 
decorrer do 
ano letivo; 

Promover um 
encontro na 
coordenação 
coletiva, para tratar 
da importância do 
relatório e de 
estratégias a serem 
usadas a fim de 
melhorar a precisão 
das informações 
relatadas; 
Buscar estabelecer 
um padrão de 
informações que 
devem ser comuns 
nos relatórios; 
Socializar as 
Diretrizes de 
Avaliação fornecidas 
pela CRE SEDF, 
onde constam as 
informações 
pertinentes a 
composição do 
RDIA; 
Apresentar 
estratégias para 
melhor otimizar os 
registros de 
observação; 

Ler e analisar os 
relatórios 
observando a 
clareza das 
informações, 
Realizar 
dinâmicas em 
reuniões; 
coletivas, em 
que um leia o 
relatório escrito 
pelo outro e faça 
observações 
quanto aos 
critérios 
técnicos; 

Professores 
Coordenadores 
Supervisora 

Anual Encontros  
Discussão com 
Equipe Gestora 
Pesquisa de 
satisfação 
Formação 
Continuada 
 

 
 
 
Zelar pela 
documentaç

Manter 
100% da 
documenta
ção da U.E. 
organizada 

Manter atas 
atualizadas; 
Alimentar o sistema 
I-Educar com as 
informações 

Reuniões e 
fiscalização  

Equipe Gestora 
 

Anual Equipe Gestora 
 
Financeiro para 
construção do 
espaço (arquivo) 
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ão escolar. e 
atualizada 
para que 
esteja 
acessível 
quando 
necessário. 

necessárias de forma 
a facilitar 
procedimentos como 
matrículas, 
transferências, 
emissão de 
declarações etc.; 
Realizar sempre que 
solicitado os censos 
escolares; 
Estar sempre atento 
às recomendações 
da SEEDF 
relacionadas ao 
acompanhamento e 
avaliação 
educacional; 
Organizar e guardar 
diários de classe 
impressos e 
acompanhar o 
preenchimento dos 
professores no Diário 
Web. 

 
Aquisição de 
equipamentos 
eletrônicos 
 
 
 

 

 

3- Dimensão de Gestão Participativa 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

Reforçar, 
com o 
Conselho 
Escolar, a 
importância 
de 
promover 
reuniões 
com a 
comunidad
e escolar, 
com certa 
periodicida
de. 

Ampliar em 
50% o 
número de 
encontros 
com a 
comunidad
e escolar. 

Realizar encontros 
com a comunidade 
escolar, 
trimestralmente; 
Enviar bilhetes 
com, no mínimo, 
uma semana de 
antecedência; 
Ressaltar a 
importância das 
famílias, nas 
reuniões; 
Fornecer 
declaração de 
comparecimento 
aos interessados; 
Fazer encontros, 
variando o horário, 
manhã e tard.; 

Analisar o 
quantitativo de 
encontros 
realizados, a 
partir da lista de 
presença, 
mediante consulta 
aos participantes 
dos 
encontros/reuniõe
s. 

Equipe gestora; 
Conselho 
Escolar. 

Anual Reuniões 
 
Informes 
 
Pesquisa de 
satisfção 
 
Relatório 
financeiro 
 
 
 
 
 
 
 

Criar blog 
ou página 
em rede 
social, para 
divulgação 

Ampliar em 
100% a 
divulgação 
das 
atividades 

Criar o blog ou 
página em rede 
social; 
 

Avaliar, junto à 
comunidade 
escolar, o grau de 
satisfação com o 
novo meio de 

Equipe gestora 
 

Anual Recursos 
tecnológicos 
 
Informes  
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das 
atividades 
escolares; 
 

promovidas 
na escola, 
no decorrer 
do ano 
letivo; 
 

comunicação a 
partir de 
questionários por 
meio de 
questionário e 
consulta direta 
aos participantes 
das reuniões; 
Analisar as 
planilhas para 
conferir se houve 
aumento das 
contribuições; 

Ampliar a 
participaçã
o da 
comunidad
e nas 
ações da 
APM. 
 

Ampliar em 
100% a 
contribuiçã
o dos pais 
na APM. 

Criar cartões e 
planilhas de 
controle das 
contribuições; 
Enviar bilhetes 
agradecendo as 
contribuições e 
informando sobre a 
aplicação dos 
recursos 
arrecadados por 
meio da 
contribuição dos 
pais; 
Fazer sondagem 
dos interesses da 
comunidade quanto 
aos serviços a 
serem oferecidos. 

Fazer enquete 
para verificar a 
satisfação da 
comunidade 
quanto às 
atividades 
ofertadas pelos 
parceiros. 

Equipe gestora 
 

 Informes 
Vídeos  
Eventos  

Estabelece
r parcerias 
Incentivar a 
participaçã
o da 
comunidad
e Escolar 
na 
deliberação 
e aplicação 
dos 
recursos 
financeiros 
(APM, 
PDAF e 
PDDE) 
com a 
comunidad
e para 
oferecer 
atividades 
e serviços 
na escola. 

Ampliar em 
100% a 
divulgação 
das 
atividades 
promovidas 
na escola, 
no decorrer 
do ano 
letivo. 
 

Oferecer o espaço 
da escola para a 
realização de 
atividades do 
interesse da 
comunidade 
escolar. 

Fazer enquete 
para verificar a 
satisfação da 
comunidade 
quanto às 
atividades 
ofertadas pelos 
parceiros. 

Equipe gestora 
 

Anual Parceria com  
empresas 
privadas 
 
Informes 
 
Painéis 
 
Reunião com a 
comunidade 
escolar 
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4 - Dimensão de Gestão de Pessoas 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

Melhorar o 
relacionam
ento 
interpessoa
l entre 
os 
profissionai
s da 
educação, 
atuantes 
no JI 303 
SUL . 

Alcançar 
50% de 
melhora 
nas 
relações 
interpessoa
is, no 
decorrer do 
ano letivo. 

Dinâmica 
Reuniões; 
Conversas 
Informais 

Analisar se houve 
melhora nas 
relações 
interpessoais por 
meio de 
dinâmicas 
interativas e 
avalições 
coletivas. 

Equipe Gestora; 
Coordenação 
Pedagógica. 

Anual Formação  
contínua  
Comemorações 
Festivas 
Pesquisa de 
satisfação 

Promover 
autoavaliaç
ão dos 
profissionai
s da 
educação, 
atuantes 
no JI 303 
SUL. 

Promover a 
auto 

avaliação 
de, no 

mínimo, 
80% dos 

profissionai
s da 

educação 
atuantes no 
JI 303 SUL 

, no 
decorrer do 
ano letivo. 

Formular 
questionário 

Observar a 
participação do 
grupo na 
autoavaliação e 
analisar os 
resultados da 
intervenção, 
considerando os 
resultados 
práticos da ação 
no público 
atingido. 

Equipe Gestora Anual Questionário 
 
Discussões  
Encontros 

Ampliar o 
meios de 
comunicaç
ão interna. 

Ampliar em 
50% meios 
de 
comunicaçã
o interna. 

Criar grupos no 
whatsapp, 
por segmentos; 
Utilizar o e-mail 
com forma de 
comunicação. 

Analisar se a 
criação dos 
grupos no 
whatsapp e o e-
mail melhoraram 
a comunicação 
interna. 

Equipe Gestora; 
Coordenação 
Pedagógica. 

Anual Uso das redes 
sociais 
informes 

 

 

5 - Dimensão de Gestão Financeira 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

Incentivar a 
contribuição 
à APM 

Ampliar 
em 50% a 
arrecadaç
ão da 
APM, no 
decorrer 
do ano 

Enviar bilhetes 
com a prestação 
de contas mensal 
aos pais; 
Criar recibo, 
numerado, para 
recebimento da 

Registrar o 
percentual de 
aumento nas 
contribuições. 

Equipe do JI 303 
SUL  
APM 
 

Anual Informes 
 
Encontros 
festivos 
 
Participação 
ativa dos pais 
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letivo. APM; 
Divulgar a 
arrecadação e os 
gastos no mural 
da APM, 
mensalmente; 
Promover sorteio 
de brindes a cada 
mês, para os que 
contribuíram com 
a APM. 

 
Roda de 
Conversa 

Incentivar a 
participação 
da 
comunidade 
Escolar na 
deliberação 
e aplicação 
dos recursos 
financeiros 
(APM, PDAF 
e PDDE). 

Ampliar 
em 70%, 
no 
mínimo, a 
participaç
ão da 
comunida
de 
escolar, 
no 
decorrer 
do ano 
letivo. 

Aproveitar as 
reuniões do 
Conselho Escolar 
com a 
comunidade, para 
divulgar e ouvir 
opiniões sobre a 
utilização dos 
recursos. 

Verificar por meio 
de questionário o 
interesse das 
famílias em 
participar da gestão 
financeira da 
escola. 

Equipe do JI 303 
SUL  
APM 
Conselho Escolar 
 
 

Anual Informes 
 
Reuniões 
 
Planejamento 
participativo 

Proporcionar
 a 
transparênci
a da gestão 
financeira do 
JI 303 SUL 

Ampliar 
para 50% 
a 
transparê
ncia da 
gestão 
financeira, 
no 
decorrer 
do ano 
letivo. 

Disponibilizar 
informações e os 
balancetes para 
toda a 
comunidade 
escolar dos 
recursos da APM, 
PDAF e PDDE. 

Realizar enquete 
sobre a 
transparência da 
gestão financeira 
da escola. 

Equipe do JI 303 
SUL  
APM 
 

Anual Quadro 
demonstrativo  
das finaças 
atualizados 

 

 6 - Dimensão de Gestão Administrativa 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

Realizar 
levantament
o de 
necessidade 
de reparo ou 
reforma na 
parte 
elétrica; 
Realizar 
levantament
o de 
necessidade 
de reparo ou 

Realizar 
100% do 
levantame
nto das 
necessida
des de 
reforma, 
no 
decorrer 
do ano 
letivo; 

Solicitar que cada 
servidor apresente 
uma “lista” por 
escrito das 
demandas por 
reparos existentes 
no seu local de 
trabalho; 
Elencar os 
reparos mais 
urgentes e 
planejar a sua 
execução; 

Acompanhar se 
foram realizados 
todos os 
levantamentos 
necessários; 
Avaliar a 
necessidade e 
urgência de cada 
item a ser 
reparado na 
escola. 

Equipe Gestora 2º 
semestre 

letivo 

Reuniões 
periódicas 
Gráficos 
Relatórios 
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reforma na 
parte 
hidráulica; 
Realizar 
levantament
o de 
necessidade 
de reparo ou 
reforma na 
estrutura. 

Apresentar ao 
conselho escolar 
os dados 
levantados a fim 
de que possa 
apontar soluções. 

Supervisiona
r e orientar a 
utilização
 cons
ciente dos 
materiais de 
expediente,
 limp
eza e 
pedagógico, 
minimizando 
desperdícios
; 

Reduzir 
em 80% 
os 
desperdíci
os, no 
decorrer 
do ano 
letivo; 

Orientar e 
sensibilizar os 
profissionais 
quanto a 
importância e 
necessidade de 
não desperdiçar 
os recursos 
existentes na 
escola; 
 

Colocar todos os 
materiais 
pedagógicos na 
sala da 
coordenação; 
Controlar, através 
de formulário, o 
uso de resma de 
papel; 
Colocar o material 
de 
limpeza em um 
depósito fechado. 

 
Realizar o 
controle de 
estoque 

Equipe Gestora 
Coordenação 
Pedagógica 

Anual Reuniões 
periódicas 
Gráficos 
Relatórios 
 
Pesquisa 

Proceder a 
devolução de 
bens móveis 
inservíveis. 

Devolver 
100% de 
bens 
móveis 
inservívei
s, no 
decorrer 
do ano 
letivo. 

Enviar 
memorando 
solicitando a 
retirada; 

Reiterar 
memorando; 
Ligar para a 
gerência 
responsável. 

Analisar se foram 
devolvidos todos 
os bens 
inservíveis. 

Equipe Gestora 1º 
semestre 
letivo 

Inventário 
 
Relatórios 
 
informes 

Consolidar a 
utilização, 
com 
consciência, 
dos outros 
ambientes 
pedagógicos 
da escola. 

Fazer um 
lista com 
os 
ambientes 
da escola 
que ainda 
estão 
sendo 
pouco 
utilizados; 
Conferir, a 
partir da 

Criar regras para 
a utilização dos 
ambientes, com 
os alunos; 

Reformar o 
espaço 
destinado a 
Casinha de 
Boneca e 
adquirir 
mobiliário; 

Reformar o 

Avaliar,
 junto à 
comunidade 
escolar, o grau de 
satisfação quanto 
aos ambientes, 
por meio de 
pesquisa 
envolvendo as 
famílias; 
Pesquisa junto as 
crianças para 

Equipe Gestora 
Coordenação 
Pedagógica 
Corpo Docente 

Anual Informes 
 
Painéis 
 
Campanhas 
publicidade 
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listagem 
feita, se 
no final do 
ano letivo 
houve a 
ampliação 
do uso 
desses 
ambientes
; 
Ampliar 
em 50% a 
utilização dos 
ambientes
, no 
decorrer 
do ano 
letivo. 

Galpão para 
melhorar atender 
as necessidades 
da escola/alunos; 
Criar espaços de 
convivência na 
área verde da 
escola; 
Pintar e organizar 
a sala de artes, adquirindo mobiliários adequados. 

obter informações 
sobre gostos, 
opiniões e 
sugestões; 

 
Promover 
discussões em 
grupo, nas 
reuniões 
coletivas, 
avaliando se 
houve o uso de 
forma adequado 
dos ambientes da 
escola e se foi 
ampliada a sua 
utilização. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15  -   Painel da Classe Especial de Atividades              

 

 

 

 

 

Figura 16  Painel de Atividades 



 

Acompanhamento e Avaliação da PP  
 

A Proposta Pedagógica (PP) desta Unidade Escolar (U.E.) será avaliada de forma 

permanente no decorrer do desenvolvimento das ações. Compreendemos que o espaço da 

coordenação pedagógica seja o lugar privilegiado para a avaliação da PP, pois é nela que 

todos podem se manifestar. A exemplo do nosso currículo, a PP será um documento aberto 

cabendo, portanto, alterações que contemplem a melhoria das práticas pedagógicas 

desenvolvidas. As reflexões acerca do trabalho serão registradas em atas e em outros 

documentos próprios da coordenação pedagógica que serão usados para reestruturação 

da proposta. Buscaremos envolver as crianças na avaliação da PP por meio das formas de 

expressão que  são próprias (desenhos, pinturas, escuta atenta e observação). A Proposta 

será apresentada e avaliada anualmente após o diagnóstico inicial da comunidade, em 

roda de conversa com cada segmento por vez. O questionário em anexo será também 

tomado como base para subsidiar a Avaliação Institucional. Os registros para os possíveis 

ajustes serão feitos em cartazes, fotografias e caixas de sugestões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17  -   Equipe Gestora  
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ANEXO  
 
Projetos Específicos  

Quadro para síntese dos projetos individuais, em grupo e/ou transversais 

desenvolvidos na Unidade Escolar 

 
Os projetos desenvolvidos na Unidade Escolar surgem em consonância com o que está 

previsto no Currículo e a partir do interesse e necessidades das crianças: 

Projeto Objetivos Principais Ações Responsáveis 
Avaliação da 
Proposta e na 
Proposta 

 
 
 
 

 
Projeto Meu 

Amiguinho 

Especial 

Proporcionar o contato 

das crianças com as 

necessidades 

especiais, desenvolver 

o respeito às diferenças 

e valorizar todos os 

aspectos do ser 

humano; 

Fazer da inclusão um 

processo de todos. 

 A U.E. será 

responsável pela 

confecção de bonecos 

com algum tipo de 

deficiência para cada 

turma, que escolherá o 

nome do Amiguinho. 

Uma criança, por vez, o 

levará para casa, 

semanalmente. Segue o 

livro no qual a família 

registrará o relato da 

criança a respeito das 

experiências vividas 

com o Amiguinho 

Especial. 

 

Coordenação 

Pedagógica e 

professores em 

regência 

 
Os professores 

regentes 

procurarão 

observar o 

comportamento 

dos alunos frente 

as habilidades 

trabalhadas. 

 
 
 
 
 
 

 
Projeto 

Psicomotricidade 

Trabalhar as funções 

motoras, cognitivas e 

sensoriais; 

Propiciar experiências 

que estimulam o 

amadurecimento 

psicoemocional através 

da vivência dos 

aspectos sócio– 

afetivos tais como 

emoção, 

atenção, medo e 

Semanalmente serão 

montados circuitos 

psicomotores e jogos 

com diferentes materiais 

disponíveis na U.E. e 

sucatas. 

Cada turma agenda seu 

horário para participar do 

projeto, dentro de sua 

rotina diária. Cada grupo 

pode mudar as regras e a 

forma de interagir com o 

 
Coordenação 

Pedagógica e 

professores em 

regência. 

 

Os professores 

regentes procurarão 

observar a evolução 

dos alunos frente as 

habilidades 

trabalhadas. 
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concentração; 

Aprimorar fatores 

neuromotores que 

condicionam a 

coordenação, o tempo 

de reação, o sentido de 

ritmo e o equilíbrio; 

Aprimorar qualidades 

físicas básicas como 

força, velocidade, 

agilidade e a 

concentração nas 

brincadeiras e jogos, 

resgatando o espírito 

esportivo, o respeito às 

regras 

acordadas pelo grupo. 

circuito, de acordo com o 

interesse das crianças ou 

com a necessidade de 

adaptação para as 

crianças especiais. 

 

Projeto 

Alimentação/ 

Receitas 

/Utensílios 

para 

autosservi- 

mento 

Introduzir receitas na 

alimentação dos 

estudantes para 

percepção do que é 

uma alimentação rica 

em nutrientes e 

formação de hábitos 

alimentares que sejam 

prazerosos e saudáveis. 

Apresentar aos 

estudantes alimentos 

comumente utilizados 

na culinária brasileira, 

suas características e 

alguns de seus 

benefícios. Escolher 

algumas receitas com 

a turma, executá-las e 

promover o 

autosservimento. 

O autosservimento 

também está na rotina 

diária da U.E. na hora do 

lanche, com objetivo de 

promover o 

protagonismo da criança 

em suas 

escolhas e preferências. 

 

 

 

Coordenação 

Pedagógica e 

professores em 

regência 

A avaliação será 

feita através das 

leituras dos relatos, 

das discussões, dos 

trabalhos realizados, 

das receitas 

desenvolvidas, da 

observação 

constante 

(principalmente na 

hora do lanche) e da 

participação da 

família  
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Projeto  

Plenarinha- 

 

 

Integrar a musica com a 

literatura, vivenciar o 

brincar e o contato com 

o livro de forma lúdica 

como ferramenta para 

aprender, desenvolver 

e expressar-se de 

maneira integral. 

Em todas as ações 

pedagógicas na U.E., 

estimular a 

aprendizagem por meio 

do brincar, atrelado à 

literatura; criar 

oportunidades para que 

crianças ampliem seu 

repertório de 

brincadeiras e 

vivenciem a literatura, 

impressa ou não. 

Para tal, diversas 

brincadeiras (e suas 

expressões) do 

contexto familiar, da 

literatura, do folclore 

e da história 

brasileira serão 

apresentadas e 

vivenciadas na U.E. 

 

Toda 

comunidade 

escolar, ou 

seja, pais, 

professores, 

alunos, 

servidores da 

instituição. 

 

Será realizada através 

de registros 

fotográficos, 

desenhos, pinturas, 

filmagens e 

entrevistas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Projeto 

Sacolinha de 

Leitura 

 

Apresentar à criança o 

mundo encantado da 

literatura infantil. 

Envolve-la no ambiente 

lúdico da literatura por 

meio do letramento; 

incentivá-la ao gosto 

pela leitura e ampliar 

seu repertório literário e 

o hábito de ouvir 

histórias. 

Estimular a interação 

familiar através do 

momento da leitura 

em casa. 

Desenvolver a atenção; 

incentivar e desenvolver 

A U.E. conta com um 

acervo para empréstimo 

de livros às crianças, que 

são enviados 

semanalmente para casa, 

segundo a livre escolha 

das mesmas. Seguem 

tarefas a respeito do livro 

lido. 

- Serão realizadas 

visitas semanais à 

biblioteca da SQS 

104/304 Sul, onde 

haverá acolhida da 

equipe de profissionais 

da mesma e contação 

de histórias. 

 
Coordenação 

Pedagógica, 

professores em 

regência e 

professores 

readaptados. 

 
A avaliação será 

feita no decorrer do 

ano letivo por meio 

de conversas com 

os estudantes e 

comunidade 

escolar. Haverá 

também a auto 

avaliação dos 

profissionais 

envolvidos no 

processo no intuito 

de melhorar cada 

vez mais o 

desempenho, as 

participações e as 

transformações. 
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a responsabilidade com 

o livro e o dia da 

devolução 

do mesmo; desenvolver 
a função. 
semiótica; incentivar e 

desenvolver o gosto e a 

prática da leitura e 

escrita; desenvolver a 

observação e a ordem 

lógica dos fatos da 

história; incentivar a 

oralidade para 

aumentar o vocabulário 

da criança e contribuir 

para o divertimento; 

estimular a percepção 

auditiva e visual, além  

da imaginação e 

fantasia; auxiliar nos 

conceitos assimilados 

ao contar e ouvir 

histórias 

 

 

 

Plano de Ação para o Serviço de Apoio a Aprendizagem 

Professora: Edmeyre Rodrigues Leite. 

 

Apresentação :  

 A Sala de Recursos do Jardim de Infância 303 Sul é de natureza generalista, 

atendendo estudantes do 1° e 2° Período da Educação Infantil com deficiência intelectual, 

física, múltipla e transtorno global do desenvolvimento. A Sala de Recursos é composta por 

um professor do Atendimento Educacional Especializado Generalista que trabalha no 

regime 20h x 20h. Os atendimentos são de 50 minutos podendo o estudante realizar mais 

de um por dia. 

 O atendimento educacional especializado foi definido nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, conforme a Resolução 
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CNE/CEB n° 02/2001. Trata-se de um serviço de natureza pedagógica, dentro da 

perspectiva inclusiva, que permite complementar ou suplementar o currículo aos 

estudantes com necessidades educacionais especiais inseridos nas classes comuns de 

todas as etapas e modalidades da Educação Básica, a definir de acordo a deficiência/ 

transtorno do educando, desenvolvido preferencialmente no contraturno. 

 Contudo, o ano letivo de 2020, que iniciou de forma convencional em suas aulas 

presenciais, está sendo considerado atípico devido a pandemia do novo Coronavirus e, por 

isso reinventou-se com o modelo de ensino remoto. Dessa forma houve a necessidade de 

reinventar os atendimentos presenciais com a utilização de ferramentas tecnológicas. A 

sala de recursos está participando, efetivamente, em todas as turmas do Ambiente Virtual 

– AVA para que não haja alijamento do público alvo da educação especial e aos 

estudantes que não têm a oportunidade de vivenciar a aprendizagem por meio virtual, será 

elaborado um conjunto de atividades em formato papel. A intervenção será realizada 

conforme a necessidade de cada estudante 

 “O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e 

organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que elimine as barreiras para plena 

participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas. As atividades 

desenvolvidas no atendimento educacional especializado, diferenciam-se daquelas 

realizadas em sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização”. (Orientação 

Pedagógica – Educação Especial(s/d), p 77).  

A educação inclusiva implica na adaptação/adequação do espaço escolar às 

necessidades educacionais especiais dos alunos. Para tanto, necessita de um sistema de 

apoio bem estruturado, a fim de levar a diante uma educação que privilegie a valorização e 

o reconhecimento das diferenças humanas no contexto escolar. As atividades 

desenvolvidas no atendimento educacional especializado devem ser diferentes daquelas 

atividades diárias que constituem o dia a dia escolar em sala de aula, porém, vale lembrar, 

que elas não substituem essas atividades, apenas complementa e/ou suplementa a 

formação dos alunos, buscando que eles possam se desenvolver como pessoas atuantes 

e participativas no mundo que vivemos. 
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Objetivo geral: 

 

 Garantir o direito a educação e a eliminação de barreiras, considerando a 

acessibilidade, o desenho universal e o uso de tecnologias assistivas. Apoiar o 

processo não presencial de ensino e aprendizagem dos estudantes, minimizando 

as barreiras para a plena participação de todos os estudantes com deficiência/TGD 

no ambiente virtual de aprendizagem.  

 

Objetivos específicos em período de aulas remotas 

 

 Apoiar os professores regentes nas adequações curriculares, interagindo 

virtualmente, a fim de sanar dúvidas e necessidades dos estudantes, possibilitando 

aos professores a escolha de estratégia de ensino e aprendizagem que melhor 

atenda esses estudantes. 

 Produzir material em caráter complementar, de acordo com as especificidades de 

cada estudante e demandas de apoio identificadas. 

 

 Mediar ações no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA e/ou estabelecer 

comunicação com seus estudantes e suas famílias/responsáveis, via ferramentas 

tecnológicas utilizadas em tempos de trabalho remoto, ou outras formas para 

orientação e esclarecimentos de dúvidas e disponibilização de materiais 

pedagógicos, quando necessário, respeitadas as especificidades e condições dos 

estudantes, durante todo o período que perdurarem as atividades não presenciais. 

 

 Elaborar um plano interventivo individual de orientações às famílias/responsáveis 

para o compartilhamento de atividades a serem realizadas com os estudantes, e 

apontar estratégias de monitoramento, com a elaboração de relatório das atividades 

considerando a realidade de cada um, de modo que seja garantida a continuidade 

do processo de aprendizagem. 
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Objetivos específicos em período de aulas presenciais 

 

 Sensibilizar as famílias para participação efetiva no processo educacional dos 

estudantes com deficiência/TGD, no contexto da educação inclusiva. 

 Promover condições de inclusão dos estudantes em todas as atividades da 

instituição escolar, propiciando a interação nos ambientes sociais, valorizando as  

diferenças e a não discriminação. 

 Atuar de forma colaborativa com o professor das classes comuns de forma a definir 

as estratégias pedagógicas de cada estudante. 

 Participar no processo de identificação e de avaliação das necessidades especais e 

tomadas de decisão quanto ao apoio especializado necessário a cada estudante. 

 Fortalecer a autonomia dos estudantes, de modo a tomar decisões a partir de suas 

necessidades e motivação. 

 Orientar os professores das classes comuns sobre estratégias que favoreçam a 

autonomia e o envolvimento do estudante com deficiência ou TGD. 

 Realizar adequação de material didático-pedagógico para atender às reais 

necessidades dos estudantes. 

 Ofertar suporte pedagógico aos estudantes, facilitando-lhes o acesso aos conteúdos 

desenvolvidos em classes comuns. 

 

Metodologia: 

 O plano será desenvolvido tendo em vista estender os estudantes de forma regular 

priorizando as suas necessidade específicas. 

 

 No atendimento deverá ser considerada a especificidade de cada aluno, 

complementando e suplementando os mesmo; 

 Usando jogos didáticos cuja força venha ampliar e melhoras suas dificuldades;  

 Desenvolvimento de estratégias lúdicas que estimulem e valorizem a criatividade;  

 Confecção de jogos e materiais que venham atender os critérios e necessidade do 

aluno;  

 Jogos da Memória;  
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   Jogos sequência lógica de história, trânsito ou situações do dia a dia, etc; 

 Será utilizado um plano individual para cada aluno respeitando sua limitação;  

  Mostrar aos alunos que é na relação um e/ou outro que nascem as amizades 

destaca-se o potencial de cada um e realizam-se os sonhos e a capacidade de 

amar, mostrando o verdadeiro significado da inclusão. 

 

 

AÇÕES 

 

PERÍODO 

 
•  Apresentação aos professores e demais membros 

da escola, sobre o funcionamento da Sala de 
Recursos na semana pedagógica.  

•  Oficina com professores, sobre transtornos 
funcionais e demais necessidades especiais.  

•  Apresentação e funcionamento da Sala de Recursos 
aos pais.  

•  Formulação do Livro de Apresentação dos 
estudantes com necessidades educacionais 
especiais, com ou sem laudo/relatório, de modo a 
facilitar sua identificação pelo corpo docente.  

• Entrevista com pais. 

 

 

 

 

FEVEREIRO 

 
• Início dos atendimentos aos estudantes 

e realização de avaliação diagnóstica 
das potencialidades e fragilidades de 
cada um especificamente.  

 

 

 

MARÇO 

 
•  Participação na coordenação coletiva, conselhos de 

classe, reunião de pais e demais atividades da 
escola.  

•  Preparação de material didático-pedagógico 
específico para uso dos estudantes.  

•  Atendimento individual ou em grupo aos estudantes 
que são o público da Sala de Recursos. Adaptação 
de atendimentos em períodos de aulas remotas com 
a utilização de ferramentas tecnológicas.  

 

 

 

ANO LETIVO 

2020 

 
•  Assessoria pedagógica junto aos professores para 

desenvolver atividades compatíveis com as 
potencialidades de cada estudante. Estudar caso a 
caso.  

 

ANO LETIVO 

2020 

 
•  Mediação de ações no AVA.  
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•  Estabelecimento da comunicação com estudantes e sua 
família via aplicativos disponíveis, preferencialmente no 
Google Sala de aula.  

ENQUANTO 

DURAR O 

TRABALHO 

REMOTO 

 
• Auxílio na formulação das adequações curriculares 
•  Garantia da realização das adequações curriculares 

necessárias ao processo educacional do estudante, 
observando as necessidades educacionais especiais.  

 

SEMESTRAL  

 
•  Formulação do Plano Individual do Estudante - AEE.  

MAR/ABRIL 

 
•  Promoção da semana nacional de luta das pessoas 

com deficiência com atividades diversificadas e 
sensibilização de todos os estudantes da unidade de 
ensino no AVA  

 

SETEMBRO     

 

 
•  Estratégia de matrículas.  
•  Estudo dos casos omissos, juntamente com a EEAA.  

 

SET/OUT 

 
•  Sugestão de encaminhamentos dos estudantes NEE do 1° 

ano às instituições adequadas, quando não for o caso de 
sequencial.  

 

NOVEMBRO 

 

 

Resultado do questionatio do Google form 

 

Grau de parentesco com o(a) estudante: 
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Qual e seu sexo? 
 

 
 

Qual a sua faixa etária ? 

 
 

Qual a faixa de renda mensal da sua família ? 
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Qual o grau de escolaridade do responsável? 

 
 

 

Em que região administrativa você mora? 

 

 

 

 

 

 

 

Qual tipo de moradia que você vive: 
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Na sua casa tem carro ? 

 
Na sua casa tem quartos para dormir ? 

 
Na sua casa tem computador ? 
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Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequenta o cinema, museu 

ou teatro? 

 
 

 

Na TV/plataforma de internet, assinale o que você costuma assistir: 
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Contagem de Registre aqui suas sugestão para melhoria do trabalho da escola: 

 

Pesquisa sobre os equipamento das famílias no tempo de pandemia 
 

1- Sobre o uso da Tecnologia? 

 
2- Tem equipamento para acesso à Internet ? 
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3- Tem acesso à Internet ? 

 

 

4- Já teve alguma informação sobre o acesso ao google classroom ? 

 

5- Já acessou  alguma vez da Secretaria de Educação como informação sobre 

Escola em Casa DF ? 
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6- Já conseguiu acesso à plataforma Escola em casa DF com e-mail ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Sabe o código do aluno ? 

 
 

8- Já assistiu alguma aula da Educação Infantil na plataforma Escola emCasa 

DF ?  
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REGIMENTO ESCOLAR REGISTRADO E CARTORIO  
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