




2015...









2016 e 2017...
✔ Proposta Pedagógica;

✔ 10ª edição Prêmio Professores do Brasil (2017) – 2º Lugar na Categoria 
Educação Infantil- Etapa Distrital.



2018...



✔ 11ª edição Prêmio Professores do Brasil (2018) – 3º Lugar na categoria Educação 

Infantil no Distrito Federal.
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Márcia Guimarães Janaína Silva

✔ Rodas de Conversa on-line: EEAA/OE e Convidados;



Calma na Alma  
Vídeos de diversos profissionais;

Exercícios de Atenção Plena : áudios;

Mensagens informativas sobre saúde mental; 



MEDITAÇÕES PARA CRIANÇAS

CEI 01 DE BRAZLÂNDIA



Meditação da Respiração





✔ BARALHO DA RESPIRAÇÃO:

A cada semana uma carta com um exercício de respiração para prática em sala de aula. O exercício é realizado com os 

professores no momento da coordenação coletiva, para que seja reproduzido em sala, adaptando à realidade da turma.

 



✔ POTE DA CALMA:

Nesta analogia, um pote ou garrafa transparente com água representa nossa mente e glitters de diversas cores são 

adicionados à água, simbolizando pensamentos e emoções. Quando agitamos o pote, não conseguimos mais ver através da 

garrafa, perde-se a clareza da água.

Em seguida, deixamos o pote imóvel e observamos, em silêncio e em postura meditativa, os glitters decantarem, até que 

água fique clara novamente.

Assim, as crianças podem “ver”, de forma lúdica, o efeito que acalmar-se e respirar em silêncio por uns minutos traz à nossa 

mente: recobramos a clareza e enxergamos melhor as situações.



✔ RESPIRAÇÃO DA MÃOZINHA:

Este exercício das cinco respirações é uma excelente maneira 

de se acalmar. Ele traz o corpo de volta ao equilíbrio, 

aprofundando a respiração e diminuindo a frequência 

cardíaca enquanto nos faz retornar ao foco. Pode ser feito por 

qualquer idade, em qualquer lugar e quantas vezes for 

necessário.

Basta deslizar o dedo indicador de uma mão, em todo 

contorno da mão oposta, inspirando ao subir e expirando ao 

descer.

O cartaz com a imagem, entregue a cada professor, fica 
disponível no mural da sala de aula.





✔ CAIXA DAS EMOÇÕES:

Caixa com jogos e atividades sobre as emoções e sentimentos, para serem utilizados em sala de aula. A caixa é disponibilizada 

na sala dos professores para todos tenham acesso.





“A prática, que estimula a observação e aguça a concentração, está conectando 

estudantes que se relacionam com um mundo cada vez mais agitado e repleto de 

estímulos externos. Mas, desta vez, a conexão não é virtual e, sim, interior.”

(Matéria do portal “O Globo – ELA”)









MEDITAÇÕES PARA 

CRIANÇAS



“Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de 
água no mar.

Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota”.

Madre Teresa de Calcutá




