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1. APRESENTAÇÃO 
 

Nas últimas décadas, a expansão da educação infantil no Brasil e no mundo 

tem ocorrido de forma crescente, acompanhando a intensificação da urbanização, a 

participação da mulher no mercado de trabalho e as mudanças na organização e 

estruturas familiares. 

E, com a comunidade escolar tomando consciência da importância das 

experiências na primeira infância, pensou-se uma educação institucional para 

crianças pequenas, ou seja, de zero a cinco anos, reconhecida na Constituição 

Federal de 1988. 

Ratificando essas mudanças, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação 

Nacional, Lei nº 9394, promulgada em dezembro de 1996 estabelece o vínculo entre 

atendimento às crianças de zero a cinco anos e a educação. 

A educação infantil, considerada a primeira etapa da educação básica tem 

como finalidade o desenvolvimento integral da criança, agora até os cinco anos de 

idade. Saber o que é estável e o que é circunstancial em sua pessoa, conhecer suas 

características e potencialidades e reconhecer seus limites é primordial para o 

desenvolvimento da identidade e para a conquista da autonomia. 

A instituição de educação infantil é um dos espaços de inserção das crianças 

nas relações éticas e morais que permeiam a sociedade. E, mediante diagnóstico e 

discussão da direção, professores, servidores e comunidade sobre a escola que 

temos e da escola que queremos, vimos a necessidade de criar estratégias para que 

a nossa instituição seja de fato formadora de cidadãos, reconhecida como referência 

no Distrito Federal pela qualidade de ensino através do desempenho, união e 

criatividade de nossa equipe. 

Para que seja possível alcançarmos os propósitos e benefícios, contaremos 

com o apoio da comunidade, com os recursos da Associação de Pais e Mestres do 

Jardim de Infância Lúcio Costa, instituições locais e no novo sistema de Gestão 

Compartilhada: regulamentada pela Lei nº 4.036, de 25 de outubro de 2007 (DODF nº 

207, de 26/10/07) onde institui o Programa de Descentralização de Recursos 

Financeiros – PDAF, a partir do Decreto 28.513 de 6/12/2007 e da Portaria 26 de 

31/01/2008 onde dá ao gestor (diretor) autonomia gerencial para realização do Projeto 
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Pedagógico no que tange aos recursos financeiros e sua devida aplicabilidade e nas 

decisões de interesse mútuo, de modo a assegurar a nossa missão institucional e 

ainda: será exercida conforme disposto no Art. 206, VI, da Constituição Federal. 

Em 2009, passamos a contar também com o PDDE/FNDE (Programa Dinheiro 

Direto na Escola) de origem federal, destinado à cobertura de despesas de custeio, 

manutenção e pequenos investimentos, de forma a contribuir supletivamente para a 

melhoria física e pedagógica. 

Por isso, elaboramos este documento que apresenta um diagnóstico da 

situação atual, objetivos, princípios norteadores, organização administrativa, curricular 

e avaliação, permitindo a construção do sucesso na aprendizagem e na formação 

plena de nossas crianças. 

Esse projeto foi elaborado nas reuniões de coordenação coletiva no decorrer 

dos meses de fevereiro e março de 2020.  

Vale ressaltar que ainda estamos no processo de escrita de ações que constam 

no quadro síntese dos projetos que estão no processo de implementação. 

Tendo em vista a concepção que temos de criança e infância, pautamos nossas 

discussões baseadas no protagonismo infantil onde a criança no Jardim de Infância 

Lúcio Costa tenha vez e voz. Procuramos práticas que enfatizem o protagonismo de 

nossas crianças onde elas possam também fazer parte do planejamento, execução e 

avaliação das atividades que são oferecidas no espaço educativo. 

Verificamos que uma proposta que atenda nossas especificidades e contemple 

os interesses das crianças pequenas perpassa o caminho dos Projetos de Trabalho, 

onde cada um deles passa a ser sujeito de sua própria aprendizagem e o 

conhecimento ocorra de forma significativa privilegiando os interesses, necessidades 

e sonhos infantis. 

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil “os projetos 

são formas de trabalho que envolvem diferentes conteúdos e que se organizam em 

torno de um produto final cuja escolha e elaboração são compartilhados com as 

crianças”. 

Cada turma terá como ponto de partida temas de seu interesse que serão 

explorados a partir das linguagens propostas no Currículo em Movimento da 
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Educação Infantil e no Referencial Nacional Curricular da Educação Infantil 

respaldando a prática do trabalho proposto, bem como na Base Nacional Curricular-

BNCC, que propõe uma organização curricular que leva em consideração a maneira 

como as crianças pequenas aprendem e se desenvolvem a partir das experiências 

cotidianas considerando os 05 (cinco) principais campos de Experiências: 

 O Eu, o outro e o nós; 

 Corpo, gestos e movimentos; 

 Traços, sons, cores e formas; 

 Escuta, fala pensamentos e imaginação; 

 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

 Essa proposta está em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 

pois a criança é o centro do planejamento e os projetos de trabalho visam atender 

esses interesses e necessidades. 

Destacamos que esse Projeto Pedagógico dará um verdadeiro sentido das 

crianças na escola, pois elas passam a detectar e controlar o quê e por quê precisam 

saber, o que sabem e o que ainda não sabem, mas desejam saber. 

Esse tipo de trabalho promove a formação para a cidadania oferecendo um 

desenvolvimento polivalente acompanhado de uma atitude contínua de aprender a 

aprender. 

Outra atividade essencial que proporcionamos para que a autonomia e 

protagonismo de nossas crianças de fato aconteça é o trabalho com grupos 

diversificados através das atividades coletivas. 

Essas atividades costumam ser diferenciadas e planejadas com a equipe e visa 

que as crianças sejam responsáveis pela organização das criações com os seguintes 

materiais: 

 Massa de modelar; 

 Recortes e colagens; 

 Desenhos dirigidos - após ouvir histórias ou ver filmes ou 

desenhos; 

 Pinturas com tintas, lápis de cor, giz de cera, etc.; 
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 Atividades Coletivas; 

 Sala de leitura; 

 Jogos didáticos. 

 

Ao final do trabalho quem está no grupo é o responsável pela sua organização 

e limpeza. Esse tipo de atividade privilegia a autonomia, a escolha, a criatividade, a 

imaginação, e principalmente o prazer de cada um em realizar a atividade escolhida 

com a utilização de diferentes materiais. 

Vale destacar que algumas atividades são dirigidas onde a criança deverá 

passar pelo menos uma vez. 

O que a nossa equipe deseja é que práticas inovadoras sejam utilizadas no 

espaço desse Jardim de Infância e privilegiem antes de mais nada, o cuidar, educar, 

brincar e interagir de todas as nossas crianças. 

 

2. HISTÓRICO 
 

O Jardim de Infância Lúcio Costa foi inaugurado em 12 de agosto de 1988, 

atendendo desde então alunos na faixa etária de 4 a 6 anos, o que foi alterado com a 

(re) organização em ciclos pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, e passou 

a atender crianças de 4 e 5 anos, desde 2013. 

A demanda inicial era de 78 alunos, com previsão de 06 turmas para 1989, 

praticamente dobrando o número de atendimento. É importante ressaltar, que desde 

1995, este estabelecimento destina-se a inclusão e a integração de alunos com 

necessidades educativas especiais, proporcionando o convívio dessas com outras 

crianças, favorecendo o desenvolvimento e a aprendizagem, permitindo a formação 

de vínculos estimuladores, o confronto com a diferença e o trabalho com a própria 

dificuldade. Embora até hoje não exista qualquer tipo de estrutura física para ofertar 

qualidade ao atendimento dessa clientela tal como: trocador, rampa de acesso, 

parque adaptado, dentre outros. 
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 No início do ano de 2017, nossa escola passou por uma reforma que ampliou 

a quantidade de salas de aula (fechamento dos jardins de inverno) e por troca das 

janelas. No mesmo ano na estratégia de matrícula por conta dessa reforma inacabada 

foram abertas 10(dez) turmas com a mesma infraestrutura da construção inicial da 

escola. Nenhuma sala de aula foi construída, somente cantina, pátio e banheiros. O 

Jardim de Infância Lúcio Costa conta com uma área construída de alvenaria de 342,55 

m², ocupando um espaço de 505,72 m².  

 Com isso, buscamos sensibilizar e envolver toda comunidade escolar e 

despertar nas crianças o prazer e o amor pela escola, a fim de que em longo prazo, 

essa clientela também volte a procurar o nosso jardim, como primeira opção para o 

início da escolarização dos seus possíveis descendentes. 

 

3. DIAGNOSTICO DA REALIDADE 
 

3.1 População 
 

A escola busca envolver a comunidade local e entorno (Estrutural e Setor de 

Chácaras), ou ainda, por fazerem opção em matricular seus filhos nesse Jardim em 

especial, argumentando boas referências, indicação de terceiros, proposta 

pedagógica, área verde e espaço aberto, proximidade com a escola de outros filhos e 

familiares que já estudaram aqui, ainda possibilita à sua clientela, a ampliação da 

vivência nesses espaços durante a realização de passeios e visitas monitoradas com 

as crianças, ações previstas na Proposta Pedagógica.  

Contamos com uma equipe docente capacitada e com variada experiência em 

tempo de atuação na educação de crianças pequenas bem como professoras que 

ingressaram recentemente na Carreira do Magistério Público. Com relação ao corpo 

técnico que dispomos, temos felizmente profissionais que fortalecem e enriquecem os 

pilares de uma educação inovadora. 

o Embora, a comunidade escolar apresente características bastante 

heterogêneas quanto aos níveis socioeconômico-cultural, de 

escolaridade, de moradia, de constituição familiar, de diferentes 

regiões administrativas, entre outros, porém temos alguns 
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aspectos que influenciam diretamente nas atividades e no trabalho 

pedagógico, a saber: 

 

o Ausência de Equipe de Apoio Especializado-EEAA, mesmo 

sabendo que existe uma quantidade mínima de crianças para 

recebermos esse tipo de atendimento, pois consideramos de 

extrema importância a presença desses profissionais porque temos 

casos de crianças que inclusive estão em situação de 

vulnerabilidade social e porque atendemos crianças com 

Transtornos Globais do Desenvolvimento e Transtornos 

Funcionais, pois a forma de organização para atendimentos no 

Jardim, como está prevista nas Orientações Pedagógicas da 

EEAA, não comtempla as reais necessidades e desafios que 

vivenciamos; 

 

o Entendimento e compreensão da função social da educação infantil 

no desenvolvimento das crianças por parte das famílias, que 

insistem em práticas excessivamente escolarizantes voltadas para 

a antecipação da alfabetização que acaba gerando conflitos e 

impasses no âmbito escolar; 

 

o Embora, a instituição receba uma contribuição por meio da APM 

(Associação de Pais e Mestres), verificamos que a mesma é 

insuficiente para atender aos projetos que o nosso Jardim 

desenvolve como: manutenção dos parques, salas de aula, 

complementação da alimentação escolar, pequenos reparos, 

materiais de uso coletivo, festas, exposições, etc. 

 

3.2 Transporte 
 

Meios de transportes utilizados para chegar à escola: 

 Transporte Escolar Público (Estrutural e Setor de Chácaras); 

 Carro próprio; 
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 Transporte escolar particular; 

 Bicicleta; 

 Outros. 

 

A maioria das nossas crianças vem para a escola de carro próprio e de 

transporte escolar. Muitas não apresenta nenhum tipo de alergia ou intolerância, 

entretanto outras apresentam alergia a picadas de insetos e a proteína do leite (APLV) 

e intolerância à lactose, com isso, solicitamos aos responsáveis que nos avisem para 

que a alimentação ofertada chegue ao máximo perto do ofertado aos demais, não 

excluindo nem nesses momentos nossas crianças. 

 

4. FUNÇÃO SOCIAL E PRINCÍPIOS 
 

Nos esforçamos para sensibilizar as famílias de nossas crianças a utilizarem seu 

tempo livre para brincar, que é um aspecto que consideramos muito positivo tendo em 

vista que, todos os documentos oficiais do trabalho pedagógico da educação infantil, 

priorizam a importância do brincar como eixo estruturante. 

Por meio do tema proposto da Plenarinha esse ano: “musicalização”, 

pretendemos sensibilizar as famílias sobre a importância que a música pode ser 

inserida em todas as atividades da criança. Temos previsto entre outros a visitação à 

Orquestra Sinfônica de Brasília Cláudio Santoro, no Cine Brasília (data a ser 

informada pela Secretaria de Cultura), onde as mesmas terão noção básica de 

instrumentos de sopro e cordas e a oportunidade de conhecer um dos mais antigos 

cinemas de Brasília-DF. 

 

Opções que descrevem e evidenciem o desenvolvimento da criança: 

 Ampliação do vocabulário da criança; 

 Conhecimentos aprendidos pela criança em diversas áreas; 

 Autonomia para desenvolver atividades (correr, higiene pessoal, 

vestir- se); 

 Cuidado da criança com sua higiene pessoal e seus pertences; 
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 Aumento do repertório de brincadeiras (jogos, danças, pega-pega, 

pular corda, etc.); 

 Equilíbrio ao correr e saltar, chutar bola, etc.;  

 Atitudes de respeito e cooperação; 

 Manifestar alegria ao participar das atividades. 

 

As nossas crianças sentem-se acolhidas e gostam de frequentar a escola. Isso 

nos impulsiona sempre a buscar um trabalho de qualidade onde elas sejam ouvidas e 

sejam de fato o centro do processo educativo. 

Consideramos de extrema importância oportunizar as nossas crianças saídas 

externas a teatros, cinemas, centro culturais e bibliotecas, zoológico, desfiles, para 

que vivenciem e valorizem a nossa diversidade cultural. 

Percebemos que o acesso aos shoppings e centros comerciais é bem 

significativo, o que justifica um projeto de empreendimento de educação financeira, 

onde o trabalho seja voltado para o consumo consciente, permitindo que nossas 

crianças diferenciem desejo de necessidade. 

 

5. MISSÃO DA ESCOLA 
 

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, 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:  

I. 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; 
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II. Políticos, voltados para o exercício da criticidade e para o respeito à 

democracia e aos direitos de cidadania;  

 

III. 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):  

I. 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;  

 

II. 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;  

 

III. 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; 

 

IV. 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;  

 



14 
 

V. 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;  

 

VI. 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. 60 Currículo 

em Movimento da 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).  

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 cultura1 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 

2contemplar 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 precisam permear a Educação Infantil, até porque “desde que nascem, as 

crianças estão mergulhadas em contextos sociais diversos que lhes apresentam 

                                                           
1 Cultura humana aqui é entendida como o conjunto de objetos, instrumentos, ciência, valores, 

hábitos e costumes, lógica e linguagens (MELLO, 2007) que nos tornam humanos. 
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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 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.  

   

6. FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 
 

Ao falarmos em crianças, infância e espaços de Educação Infantil e em 

especial, os princípios que norteiam o trabalho pedagógico deste Jardim precisamos 

pontuar a nossa visão sobre criança e infância. 

 Historicamente, a infância passou a ter novos olhares a partir do século XVIII. 

Passou-se a compreender que as crianças são diferentes dos adultos e não seres em 

miniatura como se acreditava na Idade média. 
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No século XIX e XX, avanços significativos nas diversas áreas de medicina, 

psicologia e a própria teoria do desenvolvimento infantil contribuíram para a 

formulação do ideal de criança e infância. 

O surgimento de legislações como a Declaração Universal da Criança (1959), 

a Convenção dos Direitos da Criança (1989) e a própria Constituição Federal de 1988 

posiciona as crianças como sujeitos de direitos. Dentro deste contexto a proposta do 

Jardim de Infância 21 de Abril prima pelo desenvolvimento integral da criança. 

Os princípios que nortearão o ensino no Jardim de Infância Lúcio Costa, são os 

expressos nas legislações da Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 1996, no Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Base 

Nacional Comum Curricular e no Currículo em Movimento da SEEDF. 

No Art. 206 da Constituição Federal estão definidos: 

“O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

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

II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber; 

III. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

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

VI. Garantia do padrão de qualidade. ” 

 

Na Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional, 1996 ampliam-se os 

princípios de liberdade e os ideais de solidariedade humana tendo por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando e o seu preparo para o exercício da cidadania. 

IX. Respeito à liberdade e apreço a tolerância; 

X. Valorização da experiência extraescolar; 

XI. Consideração com a diversidade étnico-racial. 

 

Ancorado nesses princípios fundamentais ainda permeiam o trabalho na 

Educação Infantil: os princípios étnicos, estéticos e políticos. 
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Princípios éticos – Referem-se à valorização da autonomia, da responsabilidade, da 

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

identidades e singularidades (Currículo em Movimento, p. 29). 

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

ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e culturais (Currículo em 

Moviemnto p. 30). 

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

criticidade e do respeito à democracia. 

As brincadeiras também são abordadas em documentos legais como o Estatuto 

da Criança e do Adolescente - ECA que estabelece o direito de brincar, praticar 

esportes e divertir-se. Na Declaração Universal dos Direitos da Criança, o princípio 

VII, dá à criança o direito à educação gratuita e ao lazer infantil: “A criança deve 

desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras os quais deverão estar dirigidos para 

educação; a sociedade e as autoridades públicas se esforçarão para promover o 

exercício deste direito”. 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - DCNEIs, a 

brincadeira é uma atividade muito importante para a criança pequena e o brincar 

oferece a oportunidade de imitar o conhecido e constituir o novo. 

Considerar a criança como um ser indivisível, inteiro e único, baseando- se em 

princípios éticos, políticos e estéticos, oferecendo ensino de qualidade, que se baseia 

na busca da integração das diferentes linguagens e experiências, com vistas à 

compreensão crítica e reflexiva da realidade por parte das crianças; 

Propiciar o direito ao conhecimento, à reflexão, à investigação, a estabelecer 

relações afetivas, a construir experiências físicas, lúdicas e a expressá-las 

respeitando a sua liberdade de criação do educando. 

 Trabalhar com a integralidade da criança; 

 Reconhecer a unidade indissociável entre teoria e prática 

pedagógica; 

 Promover a interdisciplinaridade e a contextualização para 

efetivação de um currículo integrado; 
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 Compreender as diferentes Linguagens e torná-las norteadoras do 

trabalho pedagógico; 

 Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e 

formas de expressão; 

 Possibilitar experiências de narrativas, de apreciação e interação 

com a linguagem oral e escrita; 

 Recriar relações quantitativas, medidas, formas, e orientações de 

espaços temporais em contextos significativos; 

 Ampliar a confiança das crianças em atividades dirigidas e não 

dirigidas, para que possam explorar os espaços e a comunidade; 

 Incentivar a curiosidade, indagação e o conhecimento em relação 

ao mundo físico e social, ao tempo e a natureza; 

 Promover a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento 

da biodiversidade da vida na Terra, assim como o não desperdício 

dos recursos naturais; 

 Manter a comunicação entre a escola e a comunidade; 

 

 Ampliar as possibilidades expressivas do próprio movimento; 

 Explorar diferentes dinâmicas, propiciando novas situações de 

aprendizagem; 

 Apropriar-se progressivamente da imagem global de seu corpo; 

 Explorar e identificar elementos da música para se expressar e 

interagir com os outros; 

 Perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos; 

 Desenvolver inteligência matemática, na construção de hipóteses 

e na resolução de problemas e situações-problema; 

 Despertar para a curiosidade pelo mundo social e natural, 

pautando-se na construção do conhecimento; 

 Garantir o acesso e a permanência, com êxito, das crianças com 

necessidades educativas especiais ou não na Educação Infantil da 

rede regular de ensino público de Brasília; 
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 Contemplar o exercício progressivo da autonomia, da 

responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum; 

 Propiciar a formação continuada dos professores para atendimento 

ou não de crianças com necessidades educativas especiais. 

O Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil – da 

Secretaria de Estado do Distrito Federal oferece norteadores para subsidiar as 

instituições na elaboração e implantação do seu Projeto Pedagógico – PP. 

Sua intenção não é forjar uma nova proposta curricular para a educação infantil 

e sim, construir uma saudável e natural atualização histórico-cultural do currículo para 

que se alinhe com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e com as 

Diretrizes Nacionais da Educação Infantil e Base Nacional Comum Curricular –BNCC. 

Nesse sentido, discurso, texto e prática social constituem um currículo que deve 

ser permeado pelo pleno respeito às crianças, valorizando o protagonismo infantil, 

garantindo diferentes formas de participação das mesmas tanto no planejamento 

como na execução das ações que as envolvam. 

É importante destacar que a criança é sujeito da história e da cultura, mas nem 

sempre foi assim. Na Idade Média, adultos e crianças se misturavam. As pobres 

atendiam ao mundo do trabalho e as ricas eram como miniaturas de adultos. Somente 

a partir do século XVIII, a infância recebe novos olhares e preocupações. 

Nos séculos XIX e XX, Medicina, Psicologia e Pedagogia sustentam práticas 

com vistas a um ideal de criança. Temos então as normas de higiene, cuidados, 

campanhas de amamentação e a criação de creches e jardins da infância. 

No Brasil, na década de 80, a criança passa a ser sujeito de direitos com 

avanços significativos registrados na Constituição de 1988. Como consequência 

dessa valorização, temos a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente– 

ECA - e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, que firma o 

atendimento de crianças de 0 a 6 anos e a educação. 

Com isso, as inúmeras concepções sobre criança e infância existentes como: 

“um mal a ser superado”, “semente do bem”, “tábula rasa” e práticas pedagógicas 

baseadas em pensamentos espontaneístas (onde não há intencionalidade educativa), 

ou concepções ambientalistas (que se utiliza de métodos coercitivos e avaliações 
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comportamentais) acontecem quando o educador desconsidera a criança como 

sujeito ativo, participativo e produtor de cultura. 

A concepção de infância e educação volta-se para a perspectiva da superação 

de desigualdades para a transformação histórico-social da humanidade. Essa é a 

concepção que norteia a primeira etapa da educação básica, nos âmbitos político, 

econômico, social, histórico e cultural considerando a criança como aquela que tem 

necessidades, opiniões e desejos próprios, de acordo como seu contexto social e 

histórico de vida. 

Em suma, nossas crianças são sujeitos sociais e históricos, marcadas pelas 

condições da sociedade em que estão inseridas e que renascem como seres sociais, 

devendo ter acesso a oportunidades de compartilhar saberes, experiências, inovando 

e criando cultura além de incorporar bens culturais produzidos pela humanidade. 

Vale destacar que a LDB definiu que a educação infantil deve ser oferecida em 

creches e pré-escolas e nesse contexto o MEC criou o RCNEI (1998). O Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil constitui-se em um conjunto de 

referências e orientações didáticas, trazendo como eixo do trabalho pedagógico: o 

brincar como forma particular de expressão, pensamento, interação e comunicação 

infantil e a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas mais 

diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma (p.13). É 

possível perceber características como: 

 O respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas 

nas suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, 

étnicas, religiosas, etc... 

 O direito das crianças a brincar, como forma particular de 

expressão, pensamento, interação e comunicação infantil; 

 O acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, 

ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à 

expressão, à comunicação, à interação social, ao pensamento, à 

ética e a estética; 

 A socialização das crianças por meio de sua participação e 

inserção nas diversas práticas sociais, sem discriminação de 

espécie alguma; 
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 O atendimento aos cuidados essenciais associados à 

sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade. 

O RCNEI, traz um histórico diferenciado registrando que as instituições de 

educação infantil nasceram exclusivamente para atender crianças de baixa renda. 

Nessa perspectiva o atendimento era entendido como um favor e a concepção 

educacional era meramente assistencialista, sem considerar questões de cidadania. 

Modificar essa concepção significou assumir especificidades da educação 

infantil revendo concepções sobre infância, relações entre classes sociais, 

responsabilidades da sociedade e o papel do Estado. 

O documento descreve algumas práticas divergentes que privilegiam os 

cuidados físicos, considerando a criança pequena como carente, frágil, dependente e 

passiva, o que leva a construção de rotinas rígidas que dependem todo o tempo da 

ação direta do adulto. 

Em concepções mais abrangentes, os cuidados referem-se à proteção, saúde 

e alimentação bem como necessidades de afeto, interação, estimulação, segurança e 

brincadeiras que possibilitem a exploração e a descoberta. 

Outras práticas têm privilegiado as necessidades emocionais onde os 

profissionais deveriam atuar como substitutos maternos. Outra tendência foi o 

desenvolvimento de uma pedagogia relacional baseada exclusivamente em relações 

pessoais intensas entre adultos e crianças. 

Porém, no processo de construção do conhecimento, as crianças se utilizam 

de diferentes linguagens, a partir das interações que estabelecem com as outras 

pessoas e com o meio em que vivem. Compreender, conhecer e reconhecer o jeito 

particular das crianças serem e estarem no mundo é o grande desafio da educação 

infantil. 

Portanto a comunidade escolar desse Jardim não mede esforços para 

acompanhar as mudanças e trabalhar de acordo com que os documentos oficiais 

descrevem priorizando a tarefa de: educar, cuidar, brincar e interagir, através de 

aprendizagens mediadas e significativas. 

Nesse contexto, a concepção de desenvolvimento que o JILC considera a 

perspectiva histórico-cultural de Vygotsky, onde a brincadeira não é uma das 
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atividades da criança, mas sim a principal, por isso é um equívoco afirmar que as 

crianças brincam apenas por prazer. Elas brincam por necessidade. 

É importante ressaltar que o que acontece na infância, não fica apenas nessa 

etapa, mas repercute na vida adulta do ser humano. É na infância que a criança se 

apropria da cultura, patrimônio da humanidade, historicamente constituído. 

Nesse processo de apropriação cultural, a brincadeira é uma atividade 

fundamentalmente significativa no que se refere à transição do ser biológico para o 

ser cultural e depende do outro (adulto ou outras crianças) para ter um sentido. Esse 

é o fato que se justifica a criança como ser brincante e a infância como o tempo de 

brincadeiras. 

Educar e cuidar com qualidade na Educação Infantil passam prioritariamente 

pelo brincar. É preciso, portanto, valorizar, respeitar e possibilitar brincadeiras para 

que as crianças se desenvolvam de maneira integral. 

 

 

7. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 

7.1 Organização da Escola 
 

Equipe Gestora: A equipe gestora garante total funcionamento da escola, 

coordenando as ações administrativas, pedagógicas e financeiras dentro dos 

princípios democráticos e oportunizando o trabalho coletivo com toda comunidade 

escolar. 

Coordenação Pedagógica: A coordenação pedagógica planeja, orienta monitora e 

avalia as atividades docentes, dando suporte ao coletivo dos professores quanto ao 

processo de ensino-aprendizagem, promovendo ações que contribuam com o 

aprimoramento das práticas didático-pedagógicas. 

Secretaria: A secretaria é o setor responsável pela escrituração escolar da criança. 

Pedidos de declaração, transferências ou outras solicitações afins, devem ser feitos 

pessoalmente na secretaria. A escola precisa manter o cadastro da criança (endereço 

e telefones) atualizado. Qualquer mudança, a secretaria da escola deverá ser 

informada, pois as atualizações de dados são de inteira responsabilidade da família. 
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Corpo Docente: O corpo docente (professores) são os recursos humanos 

responsáveis pelo desenvolvimento da prática pedagógica em sala de aula garantindo 

o acesso, a permanência e o sucesso nas aprendizagens dos alunos. 

Portaria/Vigilância: A portaria é o setor responsável pelo acompanhamento e 

controle do trânsito de pessoas na escola, especialmente as crianças. Verifica entrada 

e saída de materiais. E ainda, quem orienta as famílias para o cumprimento das regras 

da instituição quanto aos horários de entrada e saída dos turnos matutino e vespertino. 

 A vigilância é o setor responsável que protege o patrimônio da escola no turno 

noturno, finais de semana, feriados, recesso e férias coletivas. 

Conservação e Limpeza: Os servidores da conservação e limpeza são os 

responsáveis pela limpeza e manutenção de todas as dependências da escola, tais 

como: salas de aula, sala dos professores, sala de leitura, banheiros, direção, 

coordenação, depósitos, área verde/externa, corredores, pátio, parque, entre outros. 

Merenda Escolar: Todas as escolas da rede pública do Distrito Federal recebem os 

gêneros básicos para a preparação do lanche, que é feito pela merendeira da escola, 

sob a coordenação direta da direção da escola. O lanche oferecido é também 

incrementado pelos recursos da APM – Associação de Pais e Mestres, para torná-lo 

ainda mais saboroso e   saudável. 

Conselho Escolar, Associação de Pais e Mestres -  APM e Conselho Fiscal: O 

Conselho Escolar, a APM e o Conselho Fiscal compõem-se de profissionais da escola 

e de pais, representantes das crianças. Propõem um trabalho de parceria no apoio ao 

gerenciamento, buscando melhorias físicas, pedagógicas e integração de toda a 

comunidade. O Conselho Escolar, a APM e o Conselho Fiscal atuam nas discussões 

e deliberações do processo educativo, administrativo e financeiro da escola. 

Agenda Escolar: A agenda escolar é personalizada e seu uso diário auxilia na 

organização dos bilhetes e informes enviados, além de ser o meio de comunicação 

mais rápido e eficiente entre a família e a escola. Dessa forma, asseguramos um 

melhor acompanhamento do aluno e da nossa comunicação. Também utilizamos o 

WhatsApp como meio de comunicação entre famílias e escola. 
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7.2 Entrada e Saída 
 

Tabela 1. Horários 

Turno Acolhida Início das aulas 

 

Término das Aulas 

Matutino 07h às 07h30 07h30 12h30 

Vespertino 13h às 13h30 13h00 18h00 

*Não existe, oficialmente, a tolerância de 15 minutos. 

 

Entrada: O portão será aberto às 07h30 no turno matutino e às 13h00 no turno 

vespertino, para entrada de alunos e pais. 

Saída: O portão será aberto às 12h15 no turno matutino e às 17h45 no turno 

vespertino, para que os pais entrem nas dependências da escola e aguardem no pátio 

o momento de buscarem as crianças nas salas de aula. 

É importante que os horários sejam cumpridos, pois trabalhamos com a 

formação de hábitos atitudes. A pontualidade faz parte da nossa rotina. É dever dos 

pais, comunicarem à escola quando por qualquer motivo o aluno não puder 

comparecer às aulas, bem como justificar as faltas do mesmo. 

Pessoas Autorizadas a Buscar a Criança Na Escola: No momento da saída, a 

criança será retirada das dependências da escola somente por seu responsável e/ou 

pelas pessoas autorizadas e registradas na ficha de matrícula. 

 

7.3 Atendimento Aos Pais 

 

7.3.1 Dos Professores  
 

O atendimento por parte dos professores ocorrerá sempre no turno contrário ao 

da aula, e somente às terças-feiras e quintas-feiras. Para tal, faz-se necessário o 

prévio agendamento conforme apresentado na Tabela 2. 
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Tabela 2. Disponibilidade para Agendamento. 

DIAS HORÁRIOS TURNO DE 

REGÊNCIA 

3ª ou 5ª feira 

09h às 12h Vespertino 

14h às 17h 
Matutino 

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

7.3.2 Da Direção e Secretaria  

 

O atendimento por parte da secretaria e direção ocorrem, conforme Tabela 3, de 

segunda-feira a sexta-feira, excetuadas as quartas-feiras onde o expediente da equipe 

é interno. 

 

Tabela 3. Disponibilidade para atendimento. 

DIAS LOCAL HORÁRIOS DE ATENDIMENTO 

2ª, 3ª, 5ª e 6ª feira 
DIREÇÃO 

08h às 12h e das 14h às 18h 

SECRETARIA 

 

7.3.3 Da Portaria 
  

A portaria possui atendimento diário (segunda-feira a sexta-feira) e de forma 

ininterrupta com inicios às 07h00 e termino às 18h00. 

 

7.3.4 Associação de Pais e Mestres 
 

A APM – Associação de Pais e Mestres tem por objetivo essencial integrar a 

comunidade, a escola e a família, em busca de um ensino público de qualidade. Ela 

também é responsável pela execução das verbas públicas PADF e PDDE. 

A contribuição VOLUNTÁRIA, feita pelos pais de alunos (de acordo com as 

possibilidades de cada família) destina-se à complementação do lanche das crianças 

aquisição de material e brinquedos pedagógicos, material de conservação e limpeza 

que não são fornecidos pela empresa, reparos elétricos e hidráulicos, e manutenção 

dos parques, eventuais pinturas de paredes, mão de obra, entre outros. 
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Enfatizamos que os recursos arrecadados são revertidos na melhoria da escola 

como um todo, sempre em prol dos alunos. A prestação de contas é feita mensalmente 

e fixada no mural de avisos, ficando à disposição de toda comunidade escolar e dos 

interessados, na direção da escola. 

 

7.3.5 Reuniões 
 

As reuniões acontecem durante todo o ano letivo e são comunicadas 

previamente, por meio de bilhetes afixados nas agendas.  

Reunião de Pais: As reuniões serão periódicas (sempre que necessárias ou quando 

solicitadas) e semestralmente, para apresentação do relatório individual de 

acompanhamento do desenvolvimento do aluno - RDIA. 

Reunião Pedagógico-Administrativa: Essas reuniões destinam-se para a direção, 

professores e servidores. E ainda, conforme previsto no Calendário da Educação 

Infantil de 2020 essas reuniões ocorrerão em dias específicos e serão destinados à 

formação dos profissionais da escola, a fim de garantir a participação e a presença de 

todos. 

Atendimento Individual aos Pais: Será realizado sempre que necessário ou 

solicitado, juntamente com a professora da criança, coordenação e direção da escola, 

em horários pré-determinados ou agendados pelos interessados. 

 

7.4 Atividades 

 

 

7.4.1 Parque 

 

A atividade no parque é muito importante para o desenvolvimento psicossocial e 

motor da criança. Agradecemos a compreensão quanto à provável “sujeira” 

decorrente do uso diário do parque. Nossas turmas vão todos os dias para esse 

espaço. 
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7.4.2 Dia do Brinquedo 
 

Toda 6ª feira é o dia do brinquedo preferido. Nesse dia, cada criança poderá 

trazer um brinquedo que possa ser manuseado por outros coleguinhas. A escola não 

se responsabiliza por danos ou perdas. 

Orientamos não enviar brinquedos como espadas, armas, patinetes, patins, 

skates, velotrol ou bicicleta e também, brinquedos eletrônicos, pois não nos 

responsabilizamos por danos causados pelo manuseio das crianças e ainda 

maquiagem, em virtude de ser material de uso individual, podendo causar algum 

prejuízo à saúde. 

 

7.4.3 Comemoração de Aniversários 

 

A comemoração de Aniversários deverá respeitar o seguinte conjunto de regras: 

 Será lanche oferecido normalmente pela escola conforme o 

cardápio da SEDF; 

 O horário de comemoração se dará dentro do horário de aula 

normalmente; 

 Toda a turma colaborará com o lanche nesse dia com uma 

contribuição previamente agendada via bilhete na agenda; 

 A decoração é feita pela professora de cada sala; 

 A festa é somente para as crianças, pois será realizada no horário 

de aula, não sendo permitida a presença de familiares das 

mesmas.  

 A organização da confraternização dos aniversariantes é somente 

da escola, sendo a participação da família apenas a contribuição 

com salgado ou doce ou bebida, conforme esclarecido 

anteriormente, através de bilhete; 

 

7.4.4 Atividades Extraclasses e Eventos Culturais 

 

Durante o ano letivo, realizamos diversos eventos culturais com nossas crianças 

como, por exemplo, visita ao teatro, ao cinema, feiras e exposições. E também 

recebemos atrações na própria escola. 
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Alguns desses eventos são custeados pela APM e outros pela família. E quando 

se tratar de atividade extraclasse a autorização por escrito para a participação da 

criança no evento será obrigatória. 

 

7.5 Outros 

 

7.5.1 Atuação dos Educadores Sociais Voluntários e Parceiros 

 

Segundo a Portaria de nº22 de 2 de fevereiro de 2018, a atuação dos educadores 

sociais voluntários consiste em auxiliar as crianças com necessidades educativas 

especiais sob a supervisão da professora nos horários das refeições, no uso do 

banheiro, troca de fraldas, na hora de se vestir e calçarem, nas atividades recreativas 

no parque, aulas de capoeira, atividades livres na área externa, saídas dirigidas. 

Contamos atualmente com 04(quatro) educadores sociais voluntários que atuam 

nas turmas de integração inversa auxiliando com um atendimento mais individualizado 

ajudando no processo de adaptação, nas atividades pedagógicas e no auxílio de sua 

autonomia. Sendo 02(dois) no turno matutino e 02(dois) no turno vespertino. 

 

7.5.2 Funcionamento da Sala de Leitura/Biblioteca 

 

A sala de leitura conta com um grande acervo de livros infantis que foram 

adquiridos através do PNBE (Programa Nacional da Biblioteca Escolar), FNDE (Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação e também com as contribuições advindas 

da Feira do Livro. 

A sala está aberta diariamente e as crianças podem frequentá-la de acordo com 

o planejamento das professoras. De acordo com o Projeto de Literatura que ainda 

estamos redigindo, as crianças visitam o espaço semanalmente e levam para casa 

toda quinta-feira um livro diferente que deverá ser devolvido na segunda-feira. Os pais 

recebem um termo de responsabilidade se comprometendo em “cuidarem” do livro 

evitando perdas e danos. 
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7.5.3 Outros Informes 

 

A escola acolhe a família para a orientação e acompanhamento escolar. Toda 

nossa equipe tem horário para atendimento à comunidade local. Se necessário, 

solicite um horário por meio da agenda da criança. Temos imenso prazer em atendê-

los. 

Tabela 4. Calendário Escolar. 

Mês ATIVIDADES PREVISTAS 

FEVEREIRO 

Aula inaugural. 

 
Assembleia sobre o estatuto da APM. 

MARÇO 

Dia letivo temático com comunidade escolar. 

 
Semana de conscientização do uso sustentável da água nas 

unidades escolares/SEEDF – Fórum Mundial da Água. 

Páscoa. 

ABRIL 

Aniversário de Brasília. 

 
Festa da Família. 

MAIO 

Semana de educação para a vida. 

 
Dia letivo temático com comunidade escolar. 

JUNHO 

Dia nacional da educação ambiental. 

 
Festa Junina. 

JULHO Recesso escolar. 
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AGOSTO 

Dia letivo temático com comunidade escolar. 

 
Dia do patrimônio cultural. 

 
Dia Distrital da Educação Infantil. 

 
Aniversário do JILC. 

SETEMBRO Dia nacional de luta da pessoa com deficiência. 

OUTUBRO 

Semana da Criança. 

 
Dia do professor e servidor público Troca de corda e Festival 

de capoeira. 

NOVEMBRO 

Dia da consciência negra. 

 
Dia letivo temático com comunidade escolar Noite do pijama 

(para crianças do 2º período). 

DEZEMBRO 

Cantata de natal. 

 
Apresentação Educação Musical. 

 

O Calendário Escolar do JILC, está sujeito a alterações ao longo do ano letivo. 

Havendo mudanças, todos serão comunicados antecipadamente, através de bilhetes 

ou informativos da agenda da criança. 

 O Currículo da Educação Infantil deve possibilitar o alcance de três objetivos 

básicos: construção da identidade e autonomia; interação e socialização da criança 

no meio social, familiar e escolar e ampliação progressiva dos conhecimentos de 

mundo. 

Este enfoque é valorizado nos seguintes eixos e sub-eixos:  

 Formação pessoal e Social; 

 Identidade e Autonomia;  
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 Conhecimento de Mundo; 

 Movimento; 

 Linguagem oral e escrita. 

É preciso registrar que esta organização possui um caráter instrumental e 

didático, devendo os professores ter consciência, em sua prática educativa, que a 

construção de conhecimentos se processa de maneira integrada e que há inter-

relações entre os diferentes âmbitos a serem trabalhados com as crianças, embora 

cada uma desenvolva suas capacidades de maneira heterogênea, uma vez que 

define-se os objetivos em termos de capacidade e não de comportamentos visando 

ampliar a possibilidade de concretização das intenções educativas. 

Para o 1º Período visamos: O desenvolvimento da criança nos principais 

conceitos básicos do esquema corporal, da orientação espacial, da organização 

temporal, do ritmo, da coordenação viso-motora, além de buscar o desenvolvimento 

da linguagem plena como forma de comunicação. 

Para o 2º Período visamos: O desenvolvimento integral da criança através da 

evolução harmoniosa nos aspectos biológicos, físico- motor, cognitivo e afetivo-

emocional, dando realce à coordenação motora e ao preparo para o uso da escrita. 

Buscamos o desenvolvimento da linguagem como forma de comunicação e ampliação 

do pensamento. 

Para ambos os períodos procuramos desenvolver conceitos básicos de 

cidadania, respeito mútuo, cooperação e colaboração com os colegas e todos os 

funcionários da escola, bem como a importância e o cuidado com a natureza. Através 

de conceitos básicos e material concreto buscamos desenvolvimento do raciocínio 

lógico-matemático. 

Para as Crianças com Necessidades Educativas Especiais (ANEE) são 

previstas as adaptações curriculares (de acordo com as orientações médicas) que 

implicam na planificação pedagógica e as ações docentes fundamentadas em critérios 

que definem: 

 O que o aluno deve aprender; 

 Como e quando aprender; 
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 Que formas de organização do ensino são mais eficientes para o 

processo de aprendizagem; 

 Como e quando avaliar. 

Essas adaptações não devem ser entendidas como processo exclusivamente 

individual ou uma decisão que envolve apenas o professor e a criança. Realizam-se 

em três níveis: 

 No âmbito da proposta pedagógica; 

 No currículo desenvolvido em sala de aula; 

 No nível individual. 

 

As adaptações curriculares constituem as possibilidades educacionais de atuar 

frente às dificuldades de aprendizagem das crianças. Pressupõem que se realize, 

quando necessário, para tornar o currículo apropriado às peculiaridades dos ANEE, 

tornando-o dinâmico, alterável, passível de ampliação, a fim de que atenda realmente 

todos os educandos. 

 

8. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
 

Nos últimos anos, as transformações sociais estão exigindo mudanças no 

sistema educacional e mostram que todos devem estar envolvidos no processo de 

educativo. 

Neste sentido o JILC oportuniza mecanismos institucionais que não somente 

viabilizem, mas também incentivem práticas participativas efetivas das famílias, a 

partir da escuta sensível desses sujeitos, tornando-os corresponsáveis pela 

aprendizagem dos filhos. 

No entanto, é preciso que os profissionais da unidade escolar conheçam o perfil 

das famílias que compõem a comunidade escolar, suas expectativas e anseios em 

relação ao trabalho realizado, utilizando, para isso, procedimentos e instrumentos 

construídos e discutidos coletivamente. 

Informar e esclarecer as famílias acerca da organização do trabalho 

pedagógico, dos procedimentos, critérios e instrumentos adotados para avaliar as 
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aprendizagens das crianças tende a potencializar formas de atuação das famílias com 

os profissionais de educação (professores, orientadora educacional, sala de recursos, 

coordenadores pedagógicos e equipe gestora), em benefício do sucesso escolar 

almejado por todos. 

Nessa perspectiva, é imprescindível que o discurso da participação efetiva da 

família se transforme em ação firmada nesse Projeto Pedagógico, tendo em vista, 

além da valorização dos saberes, ações substanciais de sua inclusão no processo 

educativo. 

 

8.1 Estratégias de Avaliação  

 

Nesse Jardim, a Avaliação na Educação Infantil terá como objetivo: 

 Conhecer melhor a criança, suas competências curriculares, seu 

estilo de aprendizagem, seus interesses (avaliação inicial); 

 Propiciar à criança seu desenvolvimento pleno, tratando-a como 

um ser único, oportunizando seu crescimento pautado em suas 

habilidades; 

 Adequar o processo de ensino às crianças que apresentam 

dificuldades, adequando os objetivos propostos. 

O professor compartilhará com elas seus avanços e possibilidades de 

superação das dificuldades detectadas através da observação. 

Se avaliar é sinônimo de melhorar, esta melhoria se refere à criança, ao 

currículo, ao professor e, em definitivo ao JILC. 

A avaliação pauta-se sempre na observação do desempenho e do crescimento 

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

Ao avaliar, visamos captar as expressões, a construção do pensamento e do 

conhecimento, o desenvolvimento da criança bem como suas necessidades e 

interesses, guias primordiais do planejamento e das práticas pedagógicas 

(CURRÍCULO EM MOVIMENTO – EDUCAÇÃO INFANTIL, 2014, p.75). 

 É esse processo avaliativo e formativo que viabiliza e conduz professores e 

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

evidenciadas pelas crianças. 

 Nessa etapa, de maneira forte e determinante, faz-se presente a avaliação 

informal realizada pelos docentes e até mesmo pelas crianças. Tal avaliação 

possibilita a observação das manifestações de aprendizagem e progresso.  

 O cotidiano e as interações nas instituições de educação infantil apresentam-

se com fortes cargas afetivas. Sabe-se que na escrita dos relatórios ou registros 

avaliativos, a comunicação simbólica revelada nos gestos, nos silêncios, nas 

manifestações de choro, de alegria, de irritação, nos afetos e conflitos que ocorrem 

na relação professor-criança tende a ser manifestada; no entanto, a escola não deve 

rotular nem definir a criança em razão dessas manifestações, bem como não pode 

resumir os registros avaliativos fazendo constar neles, apenas, elementos captados 

pela avaliação informal. 

 Ela também será feita através da observação crítica das atividades, 

brincadeiras e interações dos alunos no dia a dia (relatórios, portfólios, fichas, 

fotografias, desenhos, álbuns etc.), e será registrada no Relatório Descritivo Individual 

do Aluno – RDIA, documento específico que apesar de ser entregue às famílias 

semestralmente, tem sua construção diária pautada nas observações feitas ao longo 

de todo o processo educativo. 

 Este documento permite que as famílias conheçam o trabalho da instituição 

junto às crianças e como as mesmas estão se desenvolvendo. É preciso que o mesmo 

contenha elementos da avaliação diagnóstica observados pelo docente, as 

aprendizagens evidenciadas e as dificuldades percebidas devem ser descritas na 

primeira parte do documento. 

 Em seguida, devem-se apresentar as estratégias utilizadas ou as intervenções 

conduzidas para sanar tais dificuldades, bem como os resultados das intervenções e 

outras orientações que se fizerem necessárias para que o registro de avaliação 

cumpra sua função formativa. 

 Após análise realizada em Coordenações Coletivas, nosso Jardim usará de 

outros mecanismos e estratégias pedagógicas como: o desenvolvimento de projetos 

interventivos, pesquisa de opinião, avaliação por pares ou colegas, etc. 
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Essa análise leva em conta o que ele já aprendeu o que ainda não aprendeu os 

aspectos facilitadores e dificultadores de seu trabalho, tomando como referência os 

objetivos da aprendizagem e os critérios de avaliação. 

 Os professores estarão atentos para registrar essas manifestações que, 

acrescidas às informações obtidas por meio das observações, farão parte de um 

excelente material de análise do progresso infantil. 

 As crianças com necessidades educativas especiais terão direito a avaliação 

com adequação curricular, que flexibilizará os critérios avaliativos tornando-os 

adequados ao ritmo de cada um.  

 Trabalho este fundamentado no paradigma da Inclusão Educacional, que no 

Distrito Federal, está previsto por meio da Lei nº 3.218/2003, onde estabelece que 

todas as escolas da rede pública de ensino são inclusivas, assegurando, portanto, que 

as políticas públicas em educação, bem como os desdobramentos empíricos advindos 

das mesmas possam alcançar a população que requer atendimento especializado. 

 Nesta direção, o currículo, a avaliação, os métodos e as técnicas de ensino 

devem ser aplicados também à educação especial, com o objetivo precípuo de 

garantir o direito à educação. 

 Assegurar esse direito implica ampliar a discussão acerca de limites e 

possibilidades da escolarização desses estudantes em escolas comuns, entendendo 

que neste momento histórico ainda se configura a necessidade de escolas 

especializadas. 

 A avaliação formativa apresenta-se como uma possibilidade real para o 

direcionamento do processo de inclusão de estudantes com necessidades 

educacionais especiais, por ser mecanismo promotor de ações inclusivas que devem 

estar presentes em todos os espaços da instituição educacional, desde o primeiro 

acesso da criança no Jardim. 

 O processo avaliativo contínuo, permanente, flexível e global implicará o 

planejamento para orientar e auxiliar os professores no olhar sobre seu fazer 

pedagógico, permitindo que sejam encontrados os melhores resultados, identificadas 

as necessidades e tomadas às decisões adequadas para a aprendizagem significativa 

das crianças atendidas na modalidade da educação especial. 
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 Nessa linha de pensamento, não se pode esquecer a adequação curricular. 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC, 1998), a adequação curricular 

só poderá ser concebida se ancorada em uma avaliação diagnóstica, mas também 

processual, com instrumentos efetivos aliados a um planejamento coletivo, onde a 

equipe pedagógica da escola, o atendimento educacional especializado e o professor 

regente busquem alternativas para promover as aprendizagens das crianças. 

 Precisa-se conduzir a avaliação com ética, o que significa levar em conta o 

processo de aprendizagem em consonância com os seguintes aspectos: respeito às 

produções infantis (elas lhes pertencem); avaliação desvinculada de comparação 

(compara-se o progresso da criança com suas próprias capacidades e não com as 

dos colegas); avaliação informal encorajadora (desvinculada de ameaças, 

constrangimentos e punições); uso dos resultados da avaliação voltados somente 

para os propósitos de conhecimento infantil (sem serem incluídos em nenhuma forma 

de ranqueamento). 

 

9. ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA 

 

A organização curricular pretende integrar as aprendizagens que vão sendo 

incorporadas pelas crianças tanto dentro quanto fora da instituição educacional, 

pressupondo que terão a oportunidade de percorrer “um longo processo de 

escolarização”. 

É importante deixar claro que na organização curricular são formulados, 

transmitidos e processados saberes explícitos, ainda que se saiba que o currículo 

comporta também os saberes que não estão evidenciados. Enfatize- se que a 

organização curricular apresentada tem caráter didático porque a integração das 

linguagens é uma necessidade e uma imposição de um planejamento bem elaborado. 

Tal organização sistematiza as intenções educacionais e ações pedagógicas 

por meio das linguagens em um sentido mais amplo, que inclui o Cuidado Consigo e 

com o Outro, as Interações com a Natureza e Sociedade e as Práticas Sociais. 

Organização essa que implica escolhas, decisões e planejamento para 

materializar-se no cotidiano da instituição e na vida das crianças. 



38 
 

O currículo extrapola o “fazer” pedagógico abrangendo elementos como grade 

curricular, disciplinas, conteúdos e conhecimento. É necessário resgatar os saberes 

que a criança traz de seu cotidiano. Elencado o projeto do conhecimento, este não 

deve ser trabalhado de forma superficial e desvinculado da realidade. 

Está enraizada em nossa ação pedagógica diária uma metodologia tradicional 

que entende o conhecimento como um produto pronto apenas para ser repassado, 

considerando somente a interação unilateral entre professor e aluno. Todavia, é 

preciso que o objeto do conhecimento seja tratado por meio de um processo que 

considere a interação mediação entre educador e educando como uma via “de mão 

dupla” em que as relações de ensino aprendizagem ocorram dialeticamente. 

Dessa forma as orientações didáticas de organização do tempo, que agrupam 

três grandes modalidades que o Jardim de Infância prioriza são: as atividades 

permanentes, a sequência de atividades e os projetos de trabalho; citados no 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. 

Na organização do tempo, temos a rotina que estrutura todo o nosso fazer 

pedagógico. Através dela, as crianças sabem exatamente qual será o momento do 

cuidado pessoal, das brincadeiras e das situações de aprendizagem propostas pelas 

professoras. A construção da rotina é diária e elaborada de forma coletiva. 

Nas atividades permanentes, que são aquelas que respondem às 

necessidades básicas de cuidado, aprendizagem e prazer para as crianças, temos as 

brincadeiras realizadas tanto no espaço interno como externo da sala de aula, a hora 

de contar história, as rodas de conversa a respeito de um tema específico ou livre, a 

chamada para verificar as crianças presentes e ausentes, a escolha do ajudante do 

dia, o trabalho com o calendário e a contagem de crianças, os momentos de trabalho 

diversificado com os cantinhos de desenho, pintura, modelagem, música, 

construções, leitura, jogos, recorte e colagem e cuidados com o corpo. 

Já na sequência de atividades que são planejadas com o objetivo de promover 

uma aprendizagem específica, são oferecidas com graus diferentes de complexidade 

a partir da resolução de problemas e interferências previamente planejadas por todos 

os educadores através de: músicas, parlendas, dramatizações, rodas de conversa, 

relatos vividos e momentos de faz de conta. 
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10. PLANO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

Unidade Escolar: Jardim de Infância Lúcio Costa 

Orientadora Educacional: Verônica de Fátima Melo de Oliveira Rocha 

Matrícula: 34.003-0 
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Contextualização e caracterização da Unidade Escolar 

 

O Jardim de Infância Lúcio Costa está situado na região administrativa do Guará. A clientela é oriunda do Lúcio costa, Estrutural, 

Setor de chácaras do Lúcio costa, Guará e Vicente Pires. A escola conta com 2 turmas de Jardim I e 3 turmas de Jardim II no 

matutino. O mesmo número de turmas no vespertino, totalizando cerca de 200 alunos. Um dos projetos que norteiam todo o 

processo de ensino e aprendizagem é chamado “ No céu, na terra, no mar... há bichos em todo lugar! O projeto “ O corpo em 

ação”, desenvolvido pela Orientadora Educacional e o projeto “Roda de Leitura”. Finalmente, o nosso Jardim foi reformado. Agora 

contamos com mais banheiros para as crianças, pátio coberto, sala de leitura, de Orientação Educacional e brinquedoteca. 

Contudo, ainda necessitamos de mais brinquedos no parque para as nossas crianças. O nosso maior desafio é conseguir maior 

participação dos pais na vida escolar dos filhos. Para isso, estamos realizando pequenas reuniões com os pais e professores. 

 

 

 

 

Objetivos da Orientação Educacional para 2020 

O trabalho de Orientação Educacional no Jardim de Infância pretende oportunizar às crianças o pleno desenvolvimento de suas 
habilidades e competências. Para isso, tem como carro chefe o projeto “O corpo em ação”,onde são trabalhadas atividades 
psicomotoras, tais como: consciência corporal, equilíbrio, lateralidade, noção espacial e temporal. Além disso, se pretende 
intensificar o trabalho com as famílias, procurando temas relevantes de interesse da comunidade escolar. 
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Justificativa 

 O Ensino na Educação infantil visa proporcionar aos educandos o pleno desenvolvimento de suas competências e 
habilidades. Para isso, é de suma importância a universalização do ensino, de forma a ampliar a oferta de educação infantil 
em creches públicas e conveniadas. Diante dessa prerrogativa, se faz necessário que as crianças nessa faixa etária tenham 
contato com os mais variados meios de aprendizagem. E na Educação Infantil, o lúdico, a fantasia, a música, o corpo,etc 
fazem parte desse universo alfabetizador. 

 

 

PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

TEMÁTICAS 

 

ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

ENVOLVIDOS 

 

PERÍODO 

 

 

PARCEIROS 

 

EIXO DE AÇÃO DA 

ORIENTAÇÃO 

PEDAGÓGICA DA O.E 

DESENVOLVIDA 

 
Exemplo: 

 
Educação 

Psicomotora 

Alongamento/ 
consciência corporal 

Famílias 
Professores 

25/03 a 03/07/1ºsem. 

05/08 a 05/12/2ºsem 
Equipe gestora 

Ação junto as famílias 
/professores: 

Atendimentos individuais e 
coletivos. 

Circuito com objetos: 
bambolês/corda/cone/ 

Banco, etc. 

Estudantes do Jardim I 
e II. 

Durante o ano 
Professores/Orientad

or 

Ação junto aos 
estudantes: trabalho com 

o projeto “O corpo em 
ação”. 
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Brincadeiras 
cooperativas/  
competições. 

 
1 vez por semana. 30 
minutos cada turma. 

Professores/Orientad
or 

 

Ação junto aos estudantes 
e em rede:Atendimento 

individual/coletivo. 
Relatórios/ 

encaminhamentos. 

Atividades 

envolvendo  a 

temática 

valores 

Histórias e 

dramatizações e 

vivências com o tema 

abordado. 

Jardim I / Jardim II e 

professores. 

 

Quinzenalmente, 

iniciando no mês de 

março e finalizando no 

mês de dezembro. 

 

 

 

Equipe Gestora 

Professores 

Orientador 

Ação junto às crianças. 

 

Data: ____/____/_____ 
 

 
_____________________________________ 

Gestor/ matrícula 
Assinatura com carimbo 

 
 

_____________________________________ 
Pedagogo Orientador - Educacional /matrícula 

Assinatura com carimbo 
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11. PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 2020  
 

Unidade Escolar: Jardim de Infância Lúcio Costa 

Coordenadora Responsável: Relcytam Lago Caribé 

Matrícula: 64.182-0 

Apoio Técnico Pedagógico: Luciana Dourado Paranaguá 

Matrícula: 38.186-1 
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TEMA 

Será objeto 

de estudo 

OBJETIVOS 

Resultados que 

quer atingir com o 

estudo do tema 

JUSTIFICATIVA 

Porque estudar 

o tema? 

ESTRATÉGIAS 

Ações que 

possibilitarã o o 

alcance dos 

objetivos. 

RESPONSÁVEIS 

Quem executará ou    

participará? 

AVALIAÇÃO 

Apreciação dos 

resultados 

parciais e finais. 

 

Apresentação 

da nova 

versão do 

Currículo em 

Movimento do 

DF (Ed. 

Infantil) 

(Fevereiro) 

- Esclarecer e 

mostrar que esse 

documento tem 

como objetivo 

preservar a 

identidade da EU, 

bem como 

fortalecer e 

embasar o Projeto 

Pedagógico 

escolar. 

- Devido às 

mudanças 

ocorridas na nova 

versão do 

Currículo (agora 

alinhado à 

BNCC) é de 

grande 

importância que 

todos 

aprofundem os 

estudos desse 

documento. 

- Estudo na 

Coordenação 

coletiva 

- Corpo docente, direção, 

coordenação 

, Equipe de Apoio e 

orientação educacional 

- Ao longo  do 

ano letivo, 

mediante 

observação  das 

ações 

desempenhadas 

nas salas de aula 

e na escola. 

O grafismo 

Infantil 

(Março) 

- Reconhecer o 

desenho como 

forma de 

- A partir de 

estudos 

realizados por 

- Estudo na 

Coordenação 

coletiva 

- Corpo docente e 

coordenação 

. 

- Ao longo  do 

ano letivo, 

mediante 



45 
 

linguagem e 

expressão da 

subjetividade da 

criança. 

 

- Compreender 

que o desenho 

infantil é uma 

habilidade que a 

criança 

desenvolve. 

Vigotski foi 

possível 

relacionar o 

desenho infantil 

como uma 

atividade criadora 

ligada aos 

processos de 

imaginação, que 

para o autor, é 

parte integrante 

de seu processo 

de humanização 

do indivíduo. 

Sendo assim, é 

imprescindível 

salientar essa 

abordagem numa 

UE que oferta Ed. 

Infantil. 

- Notou-se ainda, 

observação  das 

ações 

desempenhadas 

nas salas de aula 

e na escola. 
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em conversas 

durante os 

planejamentos, a 

curiosidade e 

interesse das 

docentes em 

aprofundar o 

estudo sobre 

essa temática. 

Aprofundame

nto sobre 

estudos 

relacionados 

ao Currículo 

em 

Movimento do 

DF (Ed. 

Infantil) (Abril 

e Maio)  

- Promover o 

debate sobre o 

currículo, com 

espaços para a 

socialização de 

estudos, 

experiências e 

práticas 

curriculares que 

possam promover 

o fortalecimento 

da identidade de 

- A elaboração do 

PP da UE 

necessita então 

da participação 

dos atores desse 

processo, 

fazendo 

necessário um 

estudo mais 

aprofundado em 

um dos principais 

documentos 

- Discussões e 

análises dos textos 

do Currículo em 

Movimento do DF 

(Ed. Infantil) 

- Corpo docente, vice-

direção e coordenação 

- Ao longo  do 

ano letivo, 

mediante 

observação  das 

ações 

desempenhadas 

nas salas de aula 

e na escola. 
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nossa UE. norteadores. 

Compreendend o 

que o currículo 

tem ação direta e 

indireta na 

formação e no 

desenvolviment o 

do aluno, é 

importante 

destacar que o 

currículo constitui 

o elemento 

central do projeto 

pedagógico , pois 

ele viabiliza os 

processos de 

ensino e 

aprendizagem. 

Estudos 

sobre 

atendimento 

- Compreender 

aspectos 

inerentes ao 

- Por meio de 

aprofundament o 

nessa temática e 

- Conversa 

reflexiva; 

Discussão a 

- SOE/ EEAA/ 

Corpo docente, Direção 

e Coordenação. 

- Ao longo  do 

ano letivo. 
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aos alunos 

especiais 

(junho) 

comportamento; 

- Desmistificar 

possíveis rótulos; 

Disseminar 

informações. 

do comprometime 

nto profissional, 

poderemos 

cooperar na 

melhoria na 

qualidade da vida 

dos alunos. 

respeito de 

sugestões práticas 

no atendimento aos 

alunos especiais. 
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METAS AÇÕES PERIODICIDADE 

Incentivar a construção do 

senso de equipe na 

equipe docente, 

envolvendo a participação 

de todos nos projetos de 

aperfeiçoamento das 

práticas pedagógicas e 

estimular a formação 

continuada do corpo 

docente. 

Possibilitar a construção 

coletiva da Proposta 

Pedagógica. 

Realizar reuniões coletivas 

para formação continuada. 

Propiciar momentos para 

execução de oficinas com 

temas específicos. 

Ao longo do ano letivo. 

Auxiliar na organização de 

atividades pedagógicas e 

no acolhimento das 

crianças. 

Oferecer suporte aos 

professores indicando 

materiais, livros e 

sugerindo atividades. 

Apresentar 

temas diversos nas 

acolhidas. 

Ao longo do ano  letivo. 

 

Promover no ambiente 

escolar,momentos que 

possibilitem aos 

professores, avaliar e 

repensar sua prática, 

almejando assim, a 

melhoria da qualidade do 

processo ensino 

aprendizagem. 

Promover momentos de 

avaliação e reflexão nas 

reuniões coletivas. 

Ao longo do ano  letivo. 
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12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 

PEDAGÓGICA 
 

A avaliação da proposta será realizada de forma formativa, usando 

instrumentos e procedimentos pelos quais a análise qualitativa se sobreponha àquelas 

puramente quantitativas podendo realizar de maneira mais justa o ato avaliativo. 

Visando possibilitar que as crianças e comunidade escolar acompanhem suas 

conquistas, suas dificuldades e suas possibilidades ao longo de seu aprendizado 

letivo. 

A avaliação do trabalho pedagógico do JILC desenvolver-se- á da seguinte 

forma: 

 Formação continuada; 

 Avaliação dos projetos e propostas de trabalho diárias;  

 Reunião coletiva: para escolha de temas necessários para estudo; 

 Avaliação semanal dos trabalhos; 

 Reunião pedagógica por período - avaliação quinzenal. 

 As reuniões sistemáticas serão feitas para ser discutido todo o processo 

pedagógico a ser desenvolvido com base na Proposta Pedagógica de 2019. Serão 

revistas as práticas e os resultados obtidos de maneira periódica e contextual. 

Além da reunião pedagógica por período, os professores desenvolvem grupos de 

estudo. 

Os temas a serem tratados serão escolhidos de acordo com o interesse do 

corpo docente e das necessidades apresentadas ao longo do processo educativo. Os 

professores apresentarão suas propostas de projeto e a avaliação do trabalho 

ocorrerá de forma coletiva. Os aspectos a serem avaliados contemplarão a 

participação do grupo, a flexibilidade do planejamento mensal e bimestral, as 

estratégias operacionais e o nível de satisfação e desenvolvimento das crianças em 

relação às atividades desenvolvidas. 

As crianças, em função de sua faixa etária, realizarão a avaliação por meio de 

painel coletivo realizado em sala de aula, conversas informais na rodinha, plenarinhas, 

representações em desenho, dentre outras, que serão elencadas em relatório 
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semestral entregue posteriormente em reunião de pais, para ciência e 

acompanhamento em casa. 

Assim, a avaliação no JILC, se dará de forma sistemática envolvendo as 

crianças, os professores e os profissionais da escola, com o objetivo de qualificar a 

mediação do professor e o aprimoramento infantil. 

Os pais participarão através futuros questionários, parcerias em projetos e 

informações obtidas através de relatórios individuais das crianças. 

Todas estas observações, devidamente planejadas, sistematizadas e acompanhadas 

do registro das informações coletadas (desenvolvimento das crianças), constituem a 

avaliação formal. 

A Direção do Jardim JILC, juntamente com seu corpo docente se incumbe de 

avaliar, discutir e acompanhar todo o processo de ensino e aprendizagem de forma 

global, contínua e sistemática valorizando os aspectos social, afetivo e cognitivo bem 

como as adaptações curriculares e as Estratégias e Orientações para ANEE, no caso 

de atendimento neste Jardim realizado nos momentos de estudo e planejamento para 

a formulação de subsídios para a melhoria da qualidade de ensino oferecida por esta 

Instituição de Ensino. 

A avaliação deve ser formativa, permitindo que as crianças acompanhem suas 

conquistas, suas dificuldades, suas potencialidades ao longo de seu aprendizado. 

Dessa forma, o professor compartilha com elas seus avanças e possibilidades de 

superação das dificuldades. 

A LDB, em seu art. 31, no tocante a Educação Infantil, estabelece que a 

“avaliação far-se-á mediante o acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, 

sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental”. 

Os resultados das avaliações são registrados sob a forma de relatórios 

individuais discursivos, repassados aos pais ao final de cada semestre para as 

crianças da Educação Infantil. Para as crianças com Necessidades Educativas 

Especiais, deverão ser observadas as adaptações curriculares elaboradas em 

conjunto com a Equipe Especializada de Atendimento ao Aluno. 

Buscamos aqui a melhoria do desempenho de todos envolvidos no processo 

escolar através da melhoria contínua do projeto político pedagógico, discussão dos 
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resultados alcançados, identificação dos níveis de satisfação da comunidade escolar 

e transparência nos resultados e nos diversos instrumentos relacionados aos 

Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (2009) que são: 

 Avaliação da Dimensão do Planejamento Institucional; 

 Avaliação da Dimensão Multiplicidade de Experiências e 

Linguagens; 

 Avaliação da Dimensão Interações; 

 Avaliação da Dimensão Promoção da Saúde; 

 Avaliação da Dimensão Espaços Materiais e Mobiliários; 

 Avaliação da Dimensão Formação e Condições de Trabalho das 

Professoras e demais profissionais; 

 Avaliação da Dimensão Cooperação e Trocas com as Famílias. 

 

 

13. PROJETOS ESPECÍFICOS  
 

13.1 Projeto Corpo em Ação 
 

13.1.1 Objetivo Geral 

 Proporcionar às crianças vivências psicomotoras, para que estas 

auxiliem na sua aprendizagem como um todo. 

 

13.1.2 Objetivos Específicos 

 Promover atividades psicomotoras que desenvolvam o esquema 

corporal, a lateralidade, a noção espacial, temporal e a pré- escrita. 

 Proporcionar jogos e brincadeiras psicomotoras. 

 

13.1.3 Ações 

 

O projeto “O corpo em ação” é trabalhado de forma coletiva, uma turma por 

vez, onde as crianças são conduzidas a fazerem o alongamento inicial, onde se 

estimula todas as partes do corpo. À seguir, as crianças são dispostas sentadas, a 
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observar o circuito a ser percorrido pela Orientadora. Após a observação das crianças, 

uma por vez percorre o trajeto, onde se trabalha o equilíbrio, a lateralidade, a noção 

espacial e temporal. 

Para se trabalhar o equilíbrio, podemos utilizar uma corda e/ou ponte de 

madeira, onde as crianças percorrem um trajeto sobre os objetos. Além disso, os 

bambolês são utilizados para se pular de um pé ou de dois, pois são dispostos em 

forma de amarelinha. Para que as crianças consigam apreender as noções de direita 

e esquerda, procura-se pedir as mesmas que subam em um obstáculo (banco infantil) 

com um determinado pé, mencionando que este está do lado das salas ou do lado 

parque, por exemplo. O mesmo procedimento pode ser realizado com as mãos, de 

forma a tocar em algum lugar/ponto indicado, levantando a mão solicitada. Já a noção 

espacial, é trabalhado com cones, levando as crianças a percorrerem um trajeto, 

dando voltas ou pulando. 

Vale salientar que, as noções de "por cima", por "baixo", é realizada esticando 

uma corda de um lado ao outro para que as crianças passem, internalizando assim, 

as noções mencionadas. 

Em um segundo momento do projeto, se realiza o circuito de brincadeiras, onde 

as crianças são conduzidas a formarem grupos de acordo com as cores. Assim, 

brincam um tempo determinado e passam para a próxima estação. 

Em um terceiro estágio do projeto, realizamos pequenas competições com as 

crianças, formando-se dois grupos. Os mesmos têm que percorrer um trajeto com 

alguns desafios a serem cumpridos. 

No término de cada ciclo de atividades, fazemos o alongamento. 

 

13.1.4 Metas 

 Demonstrar as habilidades de caminhar, correr, saltar, 

saltitar,pular, escorregar, rolar etc., visando a orientação espacial e 

a lateralidade, por meio de brincadeiras, jogos e ginásticas; 

 Reconhecer sua dominância lateral em ações habituais e 

brincadeiras. 
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13.1.5 Indicadores 

 

A Educação Infantil é um período em que a criança necessita se movimentar 

para descobrir o mundo ao seu redor. Por isso, é de suma importância que a sua 

aprendizagem seja marcada por experiências na área da “Psicomotricidade”. Esta, por 

sua vez, deve acompanhar a trajetória escolar da criança, para que a mesma 

desenvolva o esquema corporal, a lateralidade, a noção espacial, temporal e a pré-

escrita. Ao desenvolver essas áreas, as demais aprendizagens fluem, pois são pré-

requisitos necessários para uma boa aprendizagem. 

Não podemos deixar de mencionar que, a Psicomotricidade é uma ciência que 

busca estudar o homem como um todo, através do seu corpo em movimento e em 

relação ao que este estabelece com o mundo interno e externo. Nesse contexto, ela 

está correlacionada ao processo de maturação, no qual o corpo é a origem das 

aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas, sendo sustentada pelo movimento, pelo 

intelecto e pelo afeto (Alves, 2003). 

Diante da relevância do tema, o Jardim de Infância Lúcio Costa elencou no 

Projeto Pedagógico, o trabalho Psicomotor, pois o mesmo além de contemplar um dos 

eixos integradores do currículo da Educação Infantil, ou seja, o " brincar e interagir". 

A educação psicomotora abrange todas as aprendizagens da criança: dirige-se 

a todas as crianças, individual ou coletivamente. Processa-se por progressões bem 

específicas e todas as etapas são necessárias. Sugerimos que a Psicomotricidade 

constitui uma ciência indispensável e essencial ao desenvolvimento global de uma 

criança, pois, quando ela apresenta transtornos na aprendizagem, grande parte das 

dificuldades encontradas no processo pode estar relacionada ao desenvolvimento 

psicomotor, conforme evidenciado por Alves (2003). Ademais, De Meur & Staes 

(1991) defendem que o desenvolvimento intelectual é construído a partir da atividade 

física, considerando que as funções motoras (movimento) jamais podem ser 

desvencilhadas do desenvolvimento intelectual (raciocínio, memória, atenção) nem da 

afetividade (sentimentos e emoções). 

Nesse sentido, quando a Psicomotricidade auxilia no processo de 

alfabetização, oferece ao estudante condições para que ele se perceba 

corporalmente. Estudos têm revelado que o corpo é o meio pelo qual o indivíduo 
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interage e conhece o mundo em sua volta. Assim sendo, um bom desenvolvimento 

psicomotor é a base para o desenvolvimento cognitivo e para aprendizagens futuras. 

Le Boulch apud Oliveira (1997, p.35) discorre a respeito ao afirmar: a educação 

psicomotora deve ser considerada de base na educação infantil. Ela condiciona os 

aprendizados pré-escolares, leva a criança a tomar consciência de seu corpo, da 

lateralidade, a situação no espaço, a dominar seu tempo, a adquirir habilidades de 

seus gestos e movimentos. Além de contribuir para o pleno desenvolvimento da 

criança, estando a favor da sua aprendizagem, ela pode atuar como prevenção aos 

transtornos de aprendizagem, fatos esses observados por Oliveira (1992), Tomazinho 

(2002) e Fávero (2004). 

Em contrapartida, Fonseca (1996) enfatiza que a pré-alfabetização deve ser 

iniciada pela linguagem do corpo e a partir daí, abordar os conteúdos escolares. Além 

disso, o autor comenta que a Psicomotricidade tem também um caráter preventivo, 

sendo a exploração do corpo uma “propedêutica das aprendizagens escolares”. 

13.1.6 Responsáveis 

 Orientadora Educacional; 

 Professores; 

 Crianças. 

13.1.7 Prazos 

 

O projeto corpo em ação terá a durabilidade aproximada de 9 meses, 

compreendendo os meses de março a dezembro/2020. 

 

13.1.8 Recursos 

 Cordas; 

 Bolas; 

 Cones; 

 Bambolês; 

 Boliche; 

 Bancos. 
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13.1.9 Articulação com Projetos, Programas e Políticas Federais 

 

O projeto "Corpo em ação" contempla ações que fazem parte do currículo em 

movimento da Secretaria de Educação, além de incluir o componente Curricular 

"Educação em Movimento”. 

 

13.1.10 Cronograma de Atendimento 

 

A seguir apresento o horário de atendimento das turmas: 

 

TERÇA-FEIRA/ MATUTINO 

HORÁRIO TURMA 

8:30 -9hs Jardim II “B” 

9:30 - 10hs Jardim I “B” 

10:40-11:10 Jardim I “A” 

 

VESPERTINO 

 

HORÁRIO TURMA 

14:30 – 15hs Jardim II “C” 

16hs - 16:30 Jardim I “D” 

 

QUINTA-FEIRA/ MATUTINO 

 

HORÁRIO TURMA 

9:20 - 9:50 Jardim II “A” 

11:20 - 11:50 Jardim I “C” 
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VESPERTINO 

14:00 -14:30 Jardim II "E" 

16:30 - 17:00 Jardim II" D" 

 

13.1.11 Avaliação 

O processo avaliativo do projeto ocorre de forma contínua, onde as crianças 

são observadas tanto pelo professor, quanto pela Orientadora.  Caso identifiquemos 

alguma dificuldade por parte da criança, a mesma é conduzida a repetir a atividade. 

Ao final do ano letivo de 2019, obtivemos resultados satisfatórios em relação 

ao desenvolvimento psicomotor das crianças. Por exemplo: crianças com dificuldades 

nas áreas de equilíbrio, coordenação dinâmica geral, postura, orientação espacial e 

lateralidade, conseguiram melhor desempenho e sucesso nas atividades 

desenvolvidas pelos professores em sala de aula. Além disso, as crianças mais 

introvertidas se soltaram mais. 
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Dificuldades em Leitura e escrita. Dissertação de Mestrado, Faculdade de 

Educação, Universidade Estadual de Campinas, 1992. 
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TOMAZINHO, Regina Célia Z. As Atividades e Brincadeiras Corporais na Pré-

escola: Um olhar Reflexivo. Dissertação de Mestrado. Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, São Paulo: 2002. 

 

13.2 Projeto Roda de Leitura 

 

13.2.1 Objetivo Geral 

 Proporcionar contato da criança pequena com diversos tipos de 

leitura, através de uma ação conjunta entre a escola e a família, 

visando o desenvolvimento integral da criança, conforme previsto 

no Currículo em Movimento da Educação Infantil da Secretária de 

Educação do Distrito Federal. 

13.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Incentivar o trabalho de pesquisa utilizando diversos materiais de 

leitura; 

 Dinamizar a participação dos pais no processo educativo; 

 Despertar o prazer pela leitura vista como fonte de conhecimento e 

entretenimento; 

 Propiciar rotina de leitura. 

13.2.3 Ações 

 

Atividades desenvolvidas junto as turmas: 

 Leitura de livros infantis; 

 Leituras tendo como suporte diversos tipos de textos/gêneros; 

 Manuseio e cuidado com os livros; 

 Produção de texto oral por reconto e por desenho; 

 Rotina de leitura; 

 Dramatizações; 

 Vídeos relacionados aos temas. 
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13.2.4 Metas 

 Instigar o gosto pela leitura; 

 Promover o envolvimento família escola;  

 Estimular o senso de responsabilidade perante o livro de literatura; 

 Buscar parcerias para o acervo literário. 

13.2.5 Indicadores 

 

Segundo a Constituição Federal e a LDB a Educação é direito do cidadão 

desde o seu nascimento, Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 Define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais a 

Educação Infantil e demais etapas da Educação Básica, afirmando a necessidade e 

importância de atendimento educativo às crianças da primeira infância (BRASIL, 2017, 

p. 05). 

Assim sendo, uma das funções das Educação infantil é propiciar as crianças o 

convívio com o mundo da leitura em diferentes tipos de linguagens, onde as mesmas 

são inseridas no universo das palavras e da imaginação. 

No Jardim de infância Lúcio Costa, o projeto “Roda de Leitura” visa desenvolver 

o hábito de leitura a partir da Educação Infantil, onde as crianças entram em contato 

com o mundo letrado e viajam no universo da imaginação e da fantasia, pois 

conhecem os livros e suas histórias.  

Segundo o artigo 29 da LDB, a educação Infantil tem como finalidade “o 

desenvolvimento integral da criança até cinco anos em seus aspectos: físico, 

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

(Currículo em Movimento do Distrito Federal, 2018, p. 20) 

A literatura Infantil é importante no trabalho pedagógico, pois contribui para o 

conhecimento, recreação, informação e interação necessária ao ato de ler, podendo 

assim influenciar de maneira positiva no desenvolvimento social, emocional e 

cognitivo da criança. 

O ato de ler é de suma importância ao ser humano, pois através dele 

descobrimos, inventamos e imaginamos o universo ao nosso redor. Foi assim que os 



60 
 

filósofos, cientistas e pensadores contribuíram para a construção do conhecimento 

sistematizado.  

Tal como destaca Saviani (1991, p. 247), “de acordo com a pedagogia histórico-

crítica, a educação é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo 

singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens” (Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil, p.23, 2018). 

Ao transportarmos a literatura para o universo infantil, estamos oportunizando 

ao aluno o desenvolvimento das habilidades e competências intrínsecas quando 

entram em contato com a leitura. Mesmo que essas crianças não consigam 

decodificar letras, palavras e frases, só o fato de algum adulto ler para elas, 

conseguem entender, imaginar e criar expectativas a respeito do que ouviram. Além 

disso, são capazes de interpretar as imagens do que viram, podendo desenvolver a 

oralidade, a imaginação, a criatividade, a fantasia e despertar nas crianças o gosto 

pela leitura. 

 

13.2.6 Responsáveis 

 

O projeto será desenvolvimento pelas professoras regentes e pelas professoras 

da Sala de Leitura: Maria do Socorro Medeiros Mariano mat. 367567 e Joana D’Arc 

Vieira Barros mat. 345792. 

 

13.2.7 Prazos 

 

A durabilidade do projeto será de 9 meses, com atendimentos semanais as 

crianças: sendo uma vez para apreciação e escolha de livros que serão levados para 

casa, e outra vez para ouvir história e participar de atividades desenvolvidas em Sala 

de Leitura. 

 

13.2.8 Recursos 

 

Livros, fantoches, giz de cera, lápis de cor, papel, materiais recicláveis, vídeos. 

13.2.9 Articulação com projetos, programas e políticas federais 
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 Programa Nacional do Livro e da Leitura - PNLD 

 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE 

 Bienal do Livro 

 

13.2.10 Avaliação 

 

A avaliação das crianças tem como referência o Currículo, como destacado, e 

não assume finalidades seletivas e classificatórias: 

  “A ação avaliativa na Educação Infantil, 
dá-se no sentido de compreender os 
processos e não os produtos das 
atividades... com finalidades básicas de 
servir para tomar decisões educativas 
(Currículo em Movimento do Distrito 
Federal - Educação Infantil, 2018, p. 
54).” 

 

 

13.2.11 Referencial Bibliográfico  

 

BRASIL. Currículo em Movimento do Distrito Federal- Educação Infantil 2ª 

Edição. Brasília, 2018. 

__________. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n° 9.394, de 20 

de dezembro de 1996. Brasília: Presidência da República, casa civil, 1996. 

__________. Ministério da Educação.  Base Nacional Comum Curricular. Brasília 

2017 

 

13.3 Projeto No Céu, na Terra e no Mar: Há Bichos em Todo Lugar 

13.3.1 Objetivo Geral 

 Proporcionar à criança um ambiente escolar que promova 

situações concretas e prazerosas de ensino aprendizagem e que 

possibilite seu pleno desenvolvimento físico, emocional, social e 

intelectual. 

 

13.3.2 Objetivos Específicos 

 Despertar valores interpessoais. (respeito, amor, responsabilidade, 

solidariedade, companheirismo, afetividade); 
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 Desenvolver a socialização entre as crianças; 

 Proporcionar atividades de pesquisa que levem a criança a descobrir 

e conhecer animais das diversas espécies; 

 Conhecer e apropriar-se das diferentes linguagens (corporal, 

musical, plástica, oral e escrita); 

 Desenvolver o gosto pela cultura popular, através de cantigas de 

roda, adivinhas, trava-língua levando-as a valorizar nossas 

tradições folclóricas com histórias que envolvem animais. 

 

13.3.3 Ações 

Atividades desenvolvidas junto as turmas: 

 Determinar o que interessa saber   sobre os animais 

selecionados; 

 Realizar pesquisa: Internet, livros, revistas, jornais, etc... 

 Estudar fontes de pesquisas: lendo as investigações sobre animais; 

 Passeio ao zoológico par conhecer alguns animais; 

 Adotar/ escolher um animal que será o mascote2para o 

desenvolvimento dos trabalhos; 

 Proporcionar momentos de reflexão sobre os animais na escola e em 

casa: cuidados, o respeito com os seres vivos, o meio ambiente, o 

colega, a família, a escola. 

 Elaborar textos coletivos sobre animais; 

 Definir a temática dos animais: agrupamento dos animais 

pelas suas espécies, classificando-os; 

 Ler e pesquisar sobre os animais trabalhados; 

 Seleção de mídias que mostrem o habitat, curiosidades 

sobre os animais; 

 Observar do corpo dos animais; 

 Confeccionar animais com diversos materiais como: tinta, 

giz de cera, colagem, dobraduras dentre outras; 

 Escrever palavras a partir de letras trabalhadas; 

 

 Quantificar e qualificar as letras das palavras trabalhadas; 

 Observar e imitar do corpo dos animais trabalhados; 

 Ouvir e recontar histórias sobre as descobertas sobre os animais; 

 Classificar os animais em espécies; 
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 Desenvolver a linguagem corporal por meio de atividades 

 lúdicas que envolvam coordenação motora grossa e fina; 

 Desenvolver a linguagem corporal por meio de atividades lúdicas 

que envolvam lateralidade, orientação espacial e temporal, 

equilíbrio; 

 Desenvolver a linguagem corporal por meio de atividades lúdicas 

que envolvam discriminação visual e auditiva, memorização, 

atenção e concentração. 

 Desenvolver a linguagem oral por meio de atividades lúdicas 

envolvendo cantigas variadas, parlendas, adivinhas, histórias, 

poesias, receitas e músicas variadas adequadas à faixa etária e ao 

trabalho pedagógico proposto. 

 

13.3.4 Metas 

 Despertar valores interpessoais; 

 Promover a sociabilização  entre os pares; 

 Reconhecer e valorizar o meio ambiente; 

 Favorecer a pluralidade de conteúdos envolvidos no projeto; 

 Apresentar a diversidade alimentar no meio ambiente;  

 Possibilitar o acesso à cultura popular. 

 

13.3.5 Indicadores 

Os indicadores elencados para a elaboração do projeto, pautaram-se nos 

marcos regulatórios sobre o trabalho a ser desenvolvido na Educação Infantil. 

Utilizamos especificamente o Currículo em Movimento Do Distrito Federal. 

Crianças na faixa etária da Educação Infantil são curiosas, acham o mundo 

muito divertido, infinitamente interessante e obtém enorme prazer com novos 

relacionamentos tanto com crianças, com adultos ou com animais. 

Os animais exercem um grande fascínio na vida das crianças. Quem nunca 

ouviu uma criança dizer: _ Mamãe, eu quero ter um animal de estimação!!! 

Foi observando esse grande interesse de nossas crianças pelo mundo que os 

rodeiam, sobretudo, a natureza e os animais e buscando estimular, enriquecer o 

processo ensino aprendizagem que surgiu o projeto “NO CÉU, NA TERRA E NO MAR, 

HÁ BICHOS EM TODO LUGAR. ” 
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Sabe-se que um animalzinho de brinquedo, não substitui a alegria que um 

animal de verdade oferece, contudo, a intenção é proporcionar as crianças momentos 

de reflexão sobre os animais que pode se ter em casa; os cuidados que eles exigem; o 

respeito que se deve ter com os seres vivos, o meio ambiente, o colega, a família, a 

escola. 

A adoção do mascote possibilitará momentos significativos de aprendizagem 

tanto por parte da criança, quanto do professor e da família. O desenvolvimento do 

projeto, dá a professora, a oportunidade de trabalhar de forma lúdica as características 

dos animais; seu habitat; sua alimentação; as diferentes linguagens (corporal, musical, 

plástica, oral/escrita/matemática), os temas transversais ética, cidadania, meio 

ambiente; etc... 

As brincadeiras aparentemente simples são fontes de estímulo ao 

desenvolvimento cognitivo, social e afetivo da criança, é também uma forma de se 

expressar. Com o faz de conta, a criança pode imaginar, imitar, criar. Assim, pouco a 

pouco, elas vão ampliando seu mundo. 

Neste contexto espera-se que este projeto coloque às crianças em contato com 

o mundo da fantasia, estimulando a criatividade e dando a elas possibilidades de 

construírem símbolos, cenários, personagens ou qualquer coisa que quiserem. O faz 

de conta permitirá também que as crianças interajam uma com as outras, estimulando 

inclusive a exploração de todas as linguagens. 

A abordagem apresentada nesse projeto, pauta-se  nos referenciais sinalizados 

no documento Currículo em Movimento da Educação Infantil, pois mediante suas 

interações, relações e práticas cotidianas, a criança utiliza o brincar, a imaginação, a 

fantasia, a observação, as narrativas, os questionamentos," experimenta", aprende e 

constrói sentido sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura" ( Brasil, 2010a, 

p.12). 

 

13.3.6 Responsáveis 

Toda equipe do Jardim de Infância Lúcio Costa e a comunidade escolar. 

 

13.3.7 Prazos 

Este projeto terá duração de 9 (nove) meses, tendo inicio em março e previsão de 

término em dezembro, contudo respeitará o interesse e o tempo das crianças. 
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13.3.8 Recursos 

Materiais didáticos e pedagógicos, incluindo um " bichinho de pelúcia", que será 

o mascote da turma. Os materiais serão escolhidos de acordo com as atividades 

previstas no planejamento. 

 

13.3.9 Articulação com projetos, programas e políticas federais 

 

 Programa Nacional do Livro e da Leitura - PNLD 

 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE 

 

 

13.3.10 Avaliação 

 

A avaliação será feita ao longo do processo, por meio de observações e 

apreciações dos trabalhos dos alunos. 

Durante o desenvolvimento das atividades, é possível avaliar como a criança: 

 

 Utiliza a linguagem (oral e escrita) em determinadas situações nas 

quais faz sentido falar, ouvir, ler ou escrever; 

 Colabora com o grupo e com a família, no roteiro de pesquisa, nas 

anotações do diário; 

 Organiza individual e coletivamente os dados coletados na pesquisa; 

 Memoriza as regras e as instruções das brincadeiras e das músicas; 

 Trabalha os aspectos gráficos e os elementos linguísticos dos 

textos trabalhados: cartaz, receita, cardápio, poesia, adivinhas, 

trava-língua, músicas, diário, Bichonário, etc.. 

 Relaciona suas hipóteses de escrita com as propriedades da 

escrita em língua portuguesa, quando for necessário ajustar o que 

fala ou ouve com o que precisa escrever. 

 Relaciona com o grupo durante passeio, e outras atividades 

propostas; 

 Desempenha e se interessa pelas atividades propostas. 
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13.3.11 Conclusão 

 

O projeto colabora para a  ampliação de conhecimentos acerca de si mesmo, do 

outro e do meio em que está inserida. Valoriza questões e situações reais, concretas, 

que tenham significado para a vida da criança.Promove também experiências 

significativas de aprendizagem, à medida que, constitui espaços de ampliação das 

capacidades de comunicação, expressão e de acesso ao mundo letrado 
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