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APRESENTAÇÃO 
 

O Centro de Educação Infantil 09 de Taguatinga, é uma escola da rede 

pública de ensino do distrito federal e foi criado em 2021 pelo DODF n⁰95 de 21 de 

maio de 202 1visando o atendimento de crianças de 4 a 6 anos.  

Nossa proposta pedagógica fundamenta-se no Currículo em Movimento da 

Educação Básica/ Educação Infantil das Escolas Públicas do Distrito federal, na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei 9394/1996, na Lei 4751/2012 de 

Gestão Democrática, no Plano Distrital para a Primeira Infância e no nosso 

compromisso de uma Educação de base de qualidade, “Cultivando valores para um 

mundo melhor”. 

Ressaltamos que, por ainda não termos completado um ano de 

funcionamento, nossa proposta ainda está em construção e vem se baseando na 

formação de um ser social e pessoal mais justo, participativo, inclusivo e consciente 

de seu papel transformador para um mundo melhor com ênfase no meio ambiente 

e nas ações necessárias para cuidá-lo. Tais habilidades, acreditamos que devam 

ser construídas de maneira prazerosa, lúdica e responsável visando a autonomia 

da criança e pautada em valores sociais e morais.  

A Educação Infantil segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional em seu artigo 29 tem como finalidade “o desenvolvimento integral da 

criança até 05 anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social 

completando a ação da família e comunidade.” Nesse sentido, nosso olhar sobre o 

respeito a individualidade, o tempo de cada criança e suas particularidades se faz 

necessário. A parceria com a família também será nossa prioridade.   

Todas as reflexões realizadas acerca da proposta pedagógica serão 

reavaliadas e readaptadas nos momentos de avaliações que ocorrem nos Dias 

Letivos Temáticos, onde são observadas e consideradas as opiniões dos pais e/ou 

responsáveis. 
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1.HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR 
 

O Centro de Educação Infantil 09 de Taguatinga foi pensado para atender a 

clientela do Areal, Arniqueira, Águas Claras e redondezas, e demandas vindas das 

creches conveniadas e da comunidade como um todo. Está na QS 07 Área especial 

02 lotes 04/10 da Avenida Águas Claras, Distrito Federal, Cep: 72030-170, e funciona 

nos turnos matutino e vespertino.  

Antes de sermos CEI 09 éramos CAIC professor Walter José de Moura, que 

iniciou suas atividades em março de 1994, e foi inaugurado em dezembro do mesmo 

ano, pelo então governador Joaquim Roriz, com a finalidade de atender integralmente 

os alunos do 1º ao 4º ano e creche. Em 2001, encerrou seu turno integral passando a 

atender somente nos turnos matutino e vespertino, mantendo apenas uma parte da 

creche com período integral.  

Em 2018 a então Diretora do CAIC, Andreia de Oliveira Matias idealizou o 

desmembramento da educação infantil, devido ao crescimento do número de alunos 

nesse seguimento. Na direção há seis anos ela veio amadurecendo e defendendo a 

ideia junto a regional de ensino, e aos profissionais que já atendiam essa modalidade 

no CAIC (já definindo a então supervisora da Educação infantil (Fernanda Vaz) como 

futura diretora do CEI 09 e envolvendo-a nas ações desmembramento). O então 

coordenador da Regional de Ensino de Taguatinga, Juscelino Nunes de Carvalho, 

entrou em contato com a engenharia da SEE(SUPLAV) e deram andamento ao projeto 

de reforma e desmembramento para o CEI 09. Em seguida com a mudança de direção 

da regional as ações para início da reforma foram de certa forma postergadas ou ainda 

esses prazos se estenderam devido as mudanças de cargos e direções nas esferas 

superiores. Projeto aprovado tivemos que enfrentar mais uma dificuldade (que de 

certa forma viabilizou a reforma sem a necessidade de nos transferir para uma outra 

unidade para manter nosso atendimento) a pandemia do Covid19. O ensino 100% 

remoto, possibilitou que a reforma fosse realizada, e teve seu início em novembro de 

2020 pela empresa Buriti. 

Em 19/05/2021, tivemos nossa criação oficial por meio da Portaria 231, e 

inauguramos no dia 04/08/2021.  

Antes mesmo da nossa inauguração iniciamos o processo de encerramento de 

atividades da creche gradativamente, visto que os centros de educação da primeira 
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infância (Cepis) já estavam absorvendo esse seguimento de ensino e ficamos então 

com atendimento apenas de 1º e 2º período.  

Sim, nascemos de um sonho! Oriundos do CAIC professor Walter José de 

Moura, fazíamos parte da mesma estrutura e fomos contemplados com uma 

reforma/revitalização para que pudéssemos assumir nossa autonomia e caminhar 

sozinhos a partir de 2021.  Nossa estrutura física foi então separada do CAIC, criando 

entrada própria e adaptando nossas salas para nossa modalidade específica: A 

Educação Infantil.  

A Educação Infantil é uma etapa da Educação Básica que abrange os direitos 

de aprendizagem voltados às reais e atuais necessidades e interesses das crianças, 

com o intuito de proporcionar seu desenvolvimento integral. Embora considerada por 

muito tempo, não é assistencial e nem preparatória para os anos iniciais do ensino 

fundamental.  

Segundo o art. 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”. E, 

conforme o art. 5º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – 

DCNEI de 2010, a Educação Infantil é oferecida em estabelecimentos de educação, 

que se caracterizam como espaços institucionais não domésticos. Esses 

estabelecimentos são públicos ou privados e precisam educar cuidando e cuidar 

educando, compreendendo a unidade indissociável desses Eixos Integradores, entre 

crianças de zero a cinco anos e onze meses de idade no período diurno, em jornada 

integral ou parcial (DISTRITO FEDERAL, 2018 p.20). 

Dessa forma, a estrutura da escola conta hoje com oito (8) salas de aula com 

banheiro infantil no interior e (5) cinco sem banheiro, fazendo uso dos banheiros 

infantis no corpo da escola (1 banheiro infantil com 2 boxes e 3 chuveiros, 1 banheiro 

infantil com 4 boxes, 1 banheiro infantil com sanitário feminino e 1 com masculino). 

Uma biblioteca ainda em formação, 1 sala para orientação educacional/mecanografia, 

1 depósito, 1 cozinha com depósito de alimentos, 1 secretaria com banheiro, 1 tanque 

de areia para atividades, 1 sala dos professores, 1 banheiro com 4 boxes para os 

servidores, 1 parque, 2 casinhas de boneca, 1 pequeno depósito de limpeza/sala dos 

servidores da limpeza(antigo corredor de passagem do CAIC que dividia a Educação 
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Infantil dos anos iniciais) , 1 estacionamento privativo, 1 sala de direção/equipe 

gestora com um pequeno deposito de material pedagógico e área verde.  

O Centro de Educação Infantil 09 de Taguatinga funciona nos turnos matutino 

e vespertino, atendendo a 307 crianças distribuídas em 16 turmas, sendo 1º e 2º 

períodos da Educação Infantil, conforme tabela abaixo: 

TABELA1 - NÚMERO DE ALUNOS POR TURNO E TURMA 

SALA  TURMAS 

MATUTINO 

CRIANÇAS 

POR TURMA 

TURMAS 

VESPERTINO 

CRIANÇAS 

POR TURMA 

1  1° período A 17 1° período F 18 

2  1° período B 11 1° período G 18 

3  1° período C 15 1° período H 22 

4  1° período D 16 1° período I 26 

5  1° período E 15 1° período D 23 

6  2° período A 17 2° período E 16 

7  2° período B 16 2° período F 26 

8  2° período C 26 2° período G 25 

 

A Atual equipe gestora (em sua maioria oriunda do CAIC) é composta por uma 

diretora, uma vice-diretora e uma chefe de secretaria, indicadas pela Regional de 

Ensino de Taguatinga para o cargo de acordo com a Lei de Gestão Democrática 

n°4751/2012.   Contamos ainda com uma Orientadora Educacional (também oriunda 

do CAIC e duas coordenadoras pedagógicas eleitas pelo grupo de professoras.  

 

1.1 Dados de identificação do CEI 09 
 

Unidade Escolar: Centro de Educação Infantil 09 de Taguatinga  

CNPJ:43.727.521/0001-58 

Endereço: QS 07 Área especial 02 lotes 04/10 da Avenida Águas Claras, Distrito Federal, 

Cep: 72030-170 

E-mail: cei09adm.2021@gmail.com.br               

Telefone:  não dispõem  

Redes Sociais: instagram.com/cei9taguatinga 
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1.2 Recursos humanos 
 

Equipe Gestora: 

1. Diretora: Fernanda Vaz da Silva 

2. Vice-diretora: Maria Aglae Sampaio Amadeu de Campos 

3. Chefe de Secretaria: Cleide Pereira Soares 

4. Supervisora: não dispõem  

 

Auxiliar de Secretaria: Fabiana da Silva Reis 

 

Coordenadores Pedagógicos:  

Jéssica Naaous Melo  

Graça Maria da Silva 

Professores efetivos: 

Beatriz Watrin Rocha Mello – 02210126 

Eliane Dias Rocha – 00392804 

Gardênia Maria da Silva – 03009300 

Marcella Ribeiro Metsavaht – 02224658 

Maríllia Pereira Gonçalves – 02224208 

Sharlene Miranda Silva Machado – 02284472 

Valniele Gomes Vilela – 00321451 

Vanderlandia de Deus Alves Souza – 00352640 

Professores temporários:  

Derliene Roque Oliveira – 69861307 

Joyce Caroline Sant’ana Dourado – 69868956 

Larissa Araujo da Silva – 69868042 

Marciene Matias Lopes Carques – 69975426 

Marselle Cappssa Ribas – 69882622 

Monica Cabral Lins de Araujo – 69936153 

Nayara Filgueira Galdino da Silva – 69872341 

Noemy Israel Moreira de Araujo – 69989893 
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Roseane Farias Machado – 69860866 

Valéria Cristina de Oliveira Souza – 6986084x 

Professores colaboradores: 

Alessandra Ramalho dos Santos – 02020653 

Ana Paula Silva Vasconcelos – 02223260 

Claudia Fernandes dos Santos – 00448222 

Cleiton Pinheiro Bessa – 00398136 

Eneide Madalena Rodrigues Bittencourt – 002146398 

Helaine Ferreira Scheffer Carvalho – 00309583 

Juliana de Souza - 02003872 

 

Monitor: Não dispõem  

Educadores Sociais Voluntários:  

Jhan Luca Vital Galdino Correia  

Sabrina Alves Ferreira 

Carina Couto Thomazelli 

Beatriz Alves Pereira 

Magda Teixeira Martins 

 

Portaria: 

Sueli Gadelha Alves Ferreira 

Sandra Almeida de Araujo 

 

Vigilantes: 2  

Merendeiras:2 

Serviços gerais:5 

Membros do Conselho Escolar: ainda não dispõem de conselho escolar 

Membros da Comissão Organizadora do Projeto Político-Pedagógico: Equipe 

gestora, professores, coordenadoras e orientadora. 
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2. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 
 

Inicialmente pretendemos estimular o estudo, reflexão, interação e 

organização/reformulação dos projetos e plano de ação, como forma de avaliação do 

que está sendo realizado e planejamento de ações futuras. 

Em seguida partiremos para um levantamento de dados para diagnóstico da 

nossa realidade escolar a partir de conversas, relatos, sugestões, atendimentos 

individuais e/ou coletivos elencando necessidades e expectativas envolvendo a 

comunidade escolar no sentido da construção da “Escola para um mundo melhor que 

imaginamos!” física e pedagogicamente, através de uma prática justa e democrática. 

A equipe diretiva é constituída pela Diretora, Vice-Diretora e Secretária. A 

Secretaria dispõe, além de sua chefia, de mais um Técnico de Educação que atua em 

um turno auxiliando no trabalho de escrituração, matrículas de estudantes e outras 

tarefas da secretaria.  A escola conta ainda com duas coordenadoras pedagógicas 

que tem a função de mediar e auxiliar os momentos de planejamento, estudo e 

reflexão junto aos professores, tendo como apoio os coordenadores intermediários 

que atuam na Unidade de Educação Básica-UNIEB, os quais são suporte quanto à 

formação continuada a ser realizada na escola por meio de encontros de formação. A 

escola tem uma Orientadora Educacional que atende as crianças de forma coletiva, 

observando comportamentos e dados para realizar os encaminhamentos necessários 

junto elas bem como desenvolver projetos específicos com a turma; e atende 

familiares conforme demanda.  

Nossos professores possuem formação acadêmica em nível superior e 

especialização, estão sempre participando de cursos que fazem parte das estratégias 

de formação continuada da Secretaria de Educação e ainda formações promovidas 

na própria escola em momentos de coordenação coletiva com o intuito de atualizações 

de práticas pedagógicas em sala de aula. Em se tratando da organização do trabalho 

pedagógico, nosso grupo de professores trabalham coletivamente buscando, a troca 

de experiências, a atualização e estudo de seus conteúdos e demonstram 

receptividade ao que estamos propondo no Projeto Político-Pedagógico da rede, bem 

como na construção dessa Proposta Pedagógica planejada por esta comunidade 

escolar.  
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No que se refere ao atendimento às crianças com deficiência, a escola recebe 

ao todo 18 crianças com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) em 

salas com turmas regulares (pois muitos obtiveram laudo médico ao decorrer do 

semestre letivo) e em turmas de integração inversa. Esses alunos dispõem de 

adequação curricular realizada bimestralmente pelas professoras. O CEI 09 não tem 

de Sala de Recurso, por isso, as crianças são atendidas pela Sala de Recursos da 

Escola Classe Arniqueira. 

 

2.1 Características sociais, econômicas e culturais da comunidade 
 

Para entendermos melhor sobre a região em que a escola está localizada, 

faremos um breve relato sobre   a história do Areal. Até outubro do ano de 2019 o 

Areal fazia parte da Região Administrativa de Águas Claras, quando foi implementada 

a  33ª Região Administrativa do Distrito Federal através da LEI Nº 6.391, DE 30 DE 

SETEMBRO DE 2019, publicada no Diário Oficial do dia 01 de outubro de 2019, na 

qual separa o Setor Habitacional Arniqueira, Areal e ADE da Região Administrativa de 

Águas Claras.  

Quanto à sua população, tem aproximadamente 46 mil moradores e abrange 

uma área de 1,3 mil hectares. O Areal apresenta uma renda domiciliar de R$5.460,28 

e uma renda domiciliar per capita de R$2.086,88. E se destaca por sua variedade de 

comércios e serviços prestados à população, nos quais, facilitam o dia a dia dos 

moradores da região.  

Com o intuito de conhecer ainda mais as famílias das crianças que são 

atendidas pelo CEI 09, foi realizada uma pesquisa, no primeiro semestre de 2022, 

com os pais e/ou responsáveis das crianças da escola, via disponibilização de 

formulário online. Com base nas respostas obtivemos as seguintes informações que 

contribuíram para a compreensão das características das famílias. 

As condições socioeconômicas dos nossos alunos são consideradas 

médio/baixo, com 32,4% dos pais com ensino médio completo 19,1% com superior 

completo e 17,6% com pós-graduação. Em relação ao mercado de trabalho, 39,7 % 

desses pais encontram-se desempregados (gráficos 1 e 2); 

 

http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2019/10_Outubro/DODF%20187%2001-10-2019%20SUPLEMENTO/DODF%20187%2001-10-2019%20SUPLEMENTO.pdf
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2019/10_Outubro/DODF%20187%2001-10-2019%20SUPLEMENTO/DODF%20187%2001-10-2019%20SUPLEMENTO.pdf


                          Cultivando Valores para um Mundo Melhor                       2022 
 

  

Projeto Político Pedagógico                                                                         14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre as famílias que responderam ao formulário, 52,9% das famílias de 

nossa comunidade escolar possuem renda familiar de até um salário-mínimo para 

uma residência de quatro a seis pessoas - 33,8% e 23,5% respectivamente. (gráfico 

3) 

 

 

 

 

GRÁFICO 2 – MERCADO DE TRABALHO 

FONTE: pesquisa realizada com os pais e ou responsáveis via formulário online (2022) 

GRÁFICO 1 - ESCOLARIDADE 

FONTE: pesquisa realizada com os pais e ou responsáveis via formulário online (2022) 
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Em sua maioria, as famílias moram em residências alugas e vão à escola a pé 

(pois residem nas redondezas). Possuem acesso a computador ou celular em casa 

47,1% e 38,2% não tem acesso a computador. (gráficos 4 e 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3 – RENDA FAMILIAR 

FONTE: pesquisa realizada com os pais e ou responsáveis via formulário online (2022) 

GRÁFICO 4 – MORADIA 

FONTE: pesquisa realizada com os pais e ou responsáveis via formulário online (2022) 
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No que se refere ao Projeto Político-Pedagógico 67,6% dos pais afirmam 

entender a importância para o melhor desenvolvimento das atividades da escola. E 

entendem que ela é o lugar de formação global da criança e de suas habilidades, para 

um melhor convívio social e político. (gráfico 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5 – ACESSO AO COMPUTADOR E/OU CELULAR 

FONTE: pesquisa realizada com os pais e ou responsáveis via formulário online (2022) 

GRÁFICO 6 – IMPORTÂNCIA DO PROJETO POLÍTICO - PEDAGÓGICO 

FONTE: pesquisa realizada com os pais e ou responsáveis via formulário online (2022) 
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Por fim, em sua maioria são frequentes às reuniões e eventos escolares e 

dizem participar até certo ponto das decisões da escola. Sobre o currículo Básico da 

Educação Infantil, 39,7% afirmaram saber ou já leram o conteúdo e 51,5% 

desconhecem o conteúdo. (gráfico 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim como é importante que a escola conheça a realidade da comunidade em 

que está inserida, a participação da família diretamente na escola, também se faz 

essencial para o desenvolvimento de uma educação de qualidade. Essa parceria e 

interação uma vez estabelecida, contribuirá no desenvolvimento integral da criança, 

pois segundo o Currículo em movimento do Distrito Federal – Educação Infantil                               

a instituição que oferta essa etapa da Educação Básica não é o único lugar onde 

ocorrem as aprendizagens, elas são desenvolvidas em conjunto, por meio de um 

trabalho intersetorial, ou seja, além da escola, no âmbito familiar, no acesso á saúde, 

lazer, cultura etc. E ainda os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação 

Infantil afirmam: 

                                  A Instituição de Educação Infantil e as famílias têm papéis 

complementares na formação integral da criança, por isso devem 

estabelecer relações de cooperação e troca de experiências e 

conhecimentos, tendo sempre em vista compreender mais 

detalhadamente a criança e pensar em estratégias para potencializar 

sua aprendizagem e desenvolvimento (BRASIL, 2018). 

GRÁFICO 7 – CURRÍCULO BÁSICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  

FONTE: pesquisa realizada com os pais e ou responsáveis via formulário online (2022) 
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3. MISSÃO / FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 
 

Considerando a criança como “sujeito histórico e de direitos que, nas 

interações, relações e práticas cotidianas, vivencia, constrói sua identidade pessoal e 

coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, 

questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura” 

(BRASIL, 2010, p. 12), nossa missão é proporcionar experiências significativas para 

nossas crianças. Nesse sentido estamos comprometidos com uma visão da educação 

que priorize a formação geral do aluno como um indivíduo crítico, seguro de suas 

concepções, capaz de competir em situação de igualdade, mas acima de tudo, 

queremos formar cidadãos conscientes, humanizados e comprometidos com um 

mundo justo, fraterno, verdadeiro, onde cada um seja responsável, sujeito livre e 

autônomo.  

E acreditamos que ao desenvolver valores éticos e morais plantaremos 

sementes que serão o alicerce para a vida inteira. Acreditamos ainda que vivenciando 

valores como: o amor, o respeito, a amizade, a cooperação, a responsabilidade, a 

honestidade, a paz teremos cidadãos capazes de construir um futuro melhor.  E dessa 

forma precisamos estar atentos as mudanças e ao contexto vivenciado por nós e 

nossa comunidade, para efetivação de uma educação de qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Autorretrato  

Figura 2: Atividade com material diversificado 

Figura 3: Momento lúdico 
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4. PRINCÍPIOS 
 

Antes de tudo precisamos entender que a escola precisa ser mais que um lugar 

que transmite conteúdos e aguarda resultados, devemos ir além. A escola precisa 

juntamente com a família ajudar a criança a desenvolver suas percepções de mundo, 

e ser capaz de participar e transformar esse mundo e isso só é possível a partir da 

construção de conhecimentos, de estímulos específicos para que as crianças 

percebam seu ambiente e façam interpretações de forma crítica-avaliativa, mesmo 

sendo crianças da educação infantil. 

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 os projetos político-pedagógicos para a Educação 

Infantil. 

Princípios: 

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

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

às diferentes culturas, identidades e singularidades; 

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

democracia e aos direitos de cidadania; 

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

liberdade de expressão nas diversas manifestações culturais e artísticas.  

O projeto político pedagógico deve ser ajustado às necessidades dos 

profissionais da educação, das crianças da Instituição de Ensino, bem como da 

comunidade escolar. Nesse sentido, priorizamos o desenvolvimento da criança a 

partir de uma formação global, humana e com uma visão crítica do papel político-

social. E ainda ressaltamos a importância de promover as aprendizagens, atendendo 

os eixos transversais e os eixos integradores apresentados no Currículo em 

Movimento da Educação Infantil e a articulação dos componentes curriculares de 

forma interdisciplinar e contextualizada. 
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5. OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS 

APRENDIZAGENS 

 

5.1 Objetivo da Educação 
 

A educação no Brasil é fundamentada na Constituição Federal, sendo um 

direito de todos os indivíduos e o artigo 205 expressa que “A educação, direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Percebemos assim que são apontados três objetivos básicos da educação: 

garantir o pleno desenvolvimento do indivíduo, prepará-lo para o exercício da 

cidadania e qualificá-lo para o mercado de trabalho. E ainda as Diretrizes Nacionais 

da Educação Básica (DCNEB) discorre que, 

 

Compreender e realizar a educação, entendida como um direito 

individual humano e coletivo, implica considerar o seu poder de 

habilitar para o exercício de outros direitos, isto é, para 

potencializar o ser humano como cidadão pleno, de tal modo que 

este se torne apto para viver e conviver em determinado 

ambiente, em sua dimensão planetária. A educação é, pois, 

processo e prática que se concretizam nas relações sociais que 

transcendem o espaço e o tempo escolares, tendo em vista os 

diferentes sujeitos que a demandam. Educação consiste, 

portanto, no processo de socialização da cultura da vida, no qual 

se constroem, se mantêm e se transformam saberes, 

conhecimentos e valores. (BRASÍLIA, 2013, p. 16) 

 

5.2 Objetivo do Ensino: Educação Infantil 
 

Como primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil é um direito das 

crianças, observando-a como sujeito de direitos. E conforme o artigo 5° das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI de 2010, a Educação Infantil 

é oferecida em estabelecimentos de educação, que se caracterizam como espaços 
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institucionais não domésticos. Esses espaços, precisam educar cuidando e cuidar 

educando, para que assim cumpram o objetivo da Educação Infantil, conforme 

descrito nas DCNEI,  

 

As instituições de Educação Infantil devem ter como objetivo principal 

promover o desenvolvimento integral das crianças de zero a cinco 

anos de idade garantindo a cada uma delas o acesso a processos de 

construção de conhecimentos e a aprendizagem de diferentes 

linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao 

respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e interação com 

outras crianças. (BRASÍLIA 2013, P.90) 

 

5.3 Objetivo Geral 
 

Garantir as aprendizagens de todos favorecendo a socialização e o 

desenvolvimento crítico-social, afetivo, psicomotor e cognitivo para inserção cidadã, 

de fato e de direito, com respeito às diferenças. 

5.4 Objetivos Específicos 

• Proporcionar atividades que desenvolvam os objetivos que abrangem os 

campos de experiencia do Currículo em Movimento do Distrito Federal – 

Educação Infantil: (1) O eu, o outro e o nós; (2) Corpo, gestos e movimentos; 

(3) Traços, sons, cores e formas; (4) Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

(5) Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; 

 

• Propiciar     projetos       que  possibilitem   o desenvolvimento integral das 

crianças nas dimensões expressivo, motora, afetiva, cognitiva, linguística, 

ética, estética e sociocultural; 

 

•  Estimular o bom comportamento e a valorização do convívio nas relações 

interpessoais das crianças; 
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• Proporcionar atividades que aprimorem as habilidades psicomotoras e 

socioemocionais das crianças; 

 

• Propor atividades que estimulem momentos lúdicos fora do ambiente de sala 

de aula; 

 

• Oferecer circuitos com atividades que desenvolvem os cinco sentidos (tato, 

visão, olfato, paladar e audição); 

 

•  Propor atividades que desenvolvam hábitos de alimentação saudável; 

 

• Realizar atividades lúdicas com o objetivo de desenvolver expressões artísticas 

nas crianças; 

 

•  Desenvolver e cultivar o hábito da leitura como prática saudável na vida das 

crianças; 

 

•   Realizar projetos que visem estimular a parceria entre a escola e a família; 

 

•  Avaliar projetos desenvolvidos junto à comunidade escolar; 

 

• Promover e incentivar durante as formações dos professores e servidores o 

estudo e as discussões sobre leis, orientações, portarias e documentos que 

regem a prática educacional no Brasil e no Distrito Federal no decorrer do ano 

letivo; 

 

• Realizar o projeto de transição com as crianças, os pais, a orientadora e os 

coordenadores para uma melhor adaptação no ambiente escolar; 

 

• Tornar o momento de coordenação um espaço efetivamente de planejamento, 

formação continuada e elaboração de atividades e materiais pedagógico; 
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•  Realizar atividades que proporcionam a educação inclusiva de alunos; 

 

• Realizar atividades extraclasse para lazer, convívio e valorização de alunos, 

professores e servidores; 

 

•  Propor projetos que visam o respeito e a preservação do meio ambiente. 

5.5 Objetivos das Aprendizagens  
 

A partir dos princípios são gerados os seis direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, de acordo com a BNCC (BRASIL, 2017), a que se referem: 

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

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

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

e às diferenças entre as pessoas; 

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

tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu 

acesso a produções culturais, seus conhecimentos, imaginação, criatividade, 

experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e 

relacionais; 

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

da gestão da instituição que oferta Educação Infantil quanto das atividades da vida 

cotidiana: escolha das brincadeiras, materiais e ambientes, por meio do 

desenvolvimento das diferentes linguagens, elaboração de conhecimentos e do 

posicionamento próprio; 

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

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

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

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

criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, 

descobertas, opiniões, questionamentos, registros de conhecimentos elaborados a 

partir de diferentes experiências que envolvam a produção de linguagens e a fruição 

das artes nas suas diversas manifestações; 
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6. Conhecer-se e constituir sua identidade pessoal, social e cultural, ao 

construir uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas diversas 

experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na 

instituição de Educação Infantil. 

São desses direitos de aprendizagem que surgem 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. De acordo com o Currículo em Movimento 

do Distrito Federal – Educação Infantil, “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 propícios para uma multiplicidade de 

linguagens” (DISTRITO FEDERAL,2018, p.61). 

6. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 
 

Nem sempre houve escola e nem sempre ela foi do jeito que a conhecemos. 

Em vários momentos da história, diversas sociedades criaram caminhos diferentes 

para percorrer esta estranha aventura, de lidar com o saber e os poderes que carrega 

consigo. A educação percorreu vários séculos desde o início das primeiras 

civilizações. Mas ela nunca se manifestou da mesma forma e nem sempre esteve 

presente somente em lugares considerados adequados. 

 A educação tem várias faces e é justamente em uma destas que ela pode se 

manifestar, como por meio de dominação entre povos, no qual os dominantes buscam 

sempre poder sobre os dominados. Em aldeias a educação é voltada para sua 

realidade, os jovens e crianças aprendem a pescar, tecer, caçar, e as meninas a 

cozinhar, cuidar da casa, da roça, e todos aprendem a viver na floresta sofrendo 

algumas dificuldades desta vida. Já nas aldeias africanas os mais novos aprendem 

com os mais velhos a serem guerreiros, suas tradições e ritos, todos estes aspectos 

são aprendidos com a observação dos afazeres na aldeia. 

Na Grécia e em Roma a educação foi foco dos grandes filósofos e pensadores 

que em sua maioria ensinavam as pessoas a construírem seus próprios 

conhecimentos, porém neste contexto a educação foi trabalhada de acordo com a 

realidade da época e da cultura, visando o corpo escultural, perfeito, belo e divino 

como centro desta cultura considerando o homem o ser supremo. 
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 Em resumo a educação não tem uma definição própria e pronta que se siga, 

portanto não há também um local próprio definido. Ela varia e depende de cada povo, 

cultura, cotidiano e não é apenas transmitida de geração e geração, e sim uma troca 

de experiências que trabalha o processo de conhecimento e conscientização entre 

indivíduos que buscam o saber comum humano.  

 Considerando essa breve contextualização histórica da educação é que se 

reflete sobre ela nos dias de hoje com suas extensas e novas demandas. Se até 

mesmo os conceitos relacionados à educação se transformaram ao longa da história, 

o que dizer sobre suas práticas e teorias. 

Interessante que atualmente se compreenda a educação como este processo 

contínuo de construção do conhecimento e dessa forma compreende-se estes 

processos como inacabados, pois eles partem das interações sociais e culturais que 

estão presentes na vida da humanidade desde seus primórdios quando o macaco a 

partir de suas necessidades cotidianas iniciou o processo de hominização (Friederich 

Engel ,1876). Sendo assim segundo Vygotsky essas relações são fundamentais para 

a educação infantil e para o desenvolvimento integral das crianças, pois ela inicia, 

contextualiza e potencializa os acontecimentos da infância trazendo conflitos e 

complexidade ao pensamento infantil. Dessa forma a educação infantil precisa ser 

entendida como potência, espaço de criação físico psicológico social, cultural e 

intelectual. 

Nos primeiros anos de vida, a criança tem uma forma muito peculiar 

de se relacionar com o mundo e de conhecer, diferentemente ao que 

ocorre em idades posteriores (VASCONCELLOS; VALSINER, 1995), 

o que exige uma educação com características mais integrais, globais, 

considerando as múltiplas dimensões humanas (corporal, cognitiva, 

afetiva, linguística, cultural), não se restringindo à transmissão de 

informações e atividades de instrução, que dão ênfase à cognição 

(MACHADO,1995) 

 

Na perspectiva da teoria histórico-cultural, encontra-se estudos que afirmam a 

importância da brincadeira para o desenvolvimento do ser humano, para constituição 

da subjetividade, especialmente nos seus primeiros anos de vida. Outra contribuição 

dessa corrente teórica se refere aos estudos sobre os processos de desenvolvimento 

do pensamento e sua relação com a fala. 
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[...] o pensamento verbal não é uma forma natural de comportamento, 

inata, mas é determinado pelo processo histórico-cultural e tem 

propriedades e leis específicas que não podem ser encontradas nas 

formas naturais do pensamento e do discurso (VYGOTSKY, 1979, p. 

74). 

 

Segundo a perspectiva vigotskiana, o desenvolvimento humano é marcado pela 

dimensão histórico-cultural. As funções mentais superiores se dão do plano 

interpsicológico para o intrapsicológico, isto é, essas funções ocorrem primeiro na 

interação com os outros para, posteriormente, serem internalizadas pelo sujeito 

(VYGOTSKY, 1989). Dessa forma, o desenvolvimento também se apresenta em dois 

níveis: aquele em que o sujeito é capaz de operar sozinho e outro, no qual o sujeito é 

capaz de operar com o suporte de outro mais experiente. 

Os estudos da teoria histórico-cultural sobre pensamento, linguagem/fala e 

brincadeira nos primeiros anos de vida da criança trazem importantes contribuições 

para compreensão da pequena infância e da função da educação infantil. As ideias e 

conceitos histórico-cultural dão fundamentos para a concepção de educação infantil 

afirmada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), 

documento legal publicado na Resolução nº 5 do CNE/2009, as quais estabelecem a 

brincadeira e as interações como eixos norteadores das propostas pedagógicas. As 

interações são fundamentais se entendermos que o processo de apropriação e 

criação da cultura ocorre neste movimento de interpsicológico para o intrapsicológico 

(VYGOTSKY, 1989), em que a brincadeira tem papel fundamental nos primeiros anos 

de vida. 

O documentário Mitã aborda a importância das brincadeiras, assim como suas 

funções no desenvolvimento infantil. Assim que foi lançado e até ele sofre algumas 

críticas no sentido de “ser perda de tempo” o investimento em brincadeiras livres e ou 

dirigidas com as crianças, já que elas nem sabem ler. É perceptível a necessidade do 

brincar e as estruturas que ele desperta, assim como as complexidades envolvidas.  

Os estudiosos presentes no documentário falam de forma tão simples sobre a 

complexidade do ser criança e todas as dimensões que esta fase apresenta. É incrível 

pensar que nós é que deveríamos ser como as crianças e não o contrário, afinal nós 

nos ressentimos, espalhamos medo e terror, somos falhos nos atos e nas ações e 
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ainda assim queremos que as crianças cresçam e sejam nosso reflexo, quanta 

prepotência da nossa parte. 

Observar a simplicidade das brincadeiras, e a complexidade envolvida nas 

expressões e nas construções orais das crianças durante as brincadeiras apresente 

certa inquietação, há quanto tempo estamos nos transformando em robôs e em seres 

inertes? Por que nos permitimos apagar a chama da vida que existe em nós? Quando 

estas questões ficam em evidência, é possível recordar da época de infância quando 

tudo virava brinquedo e brincadeira, uns três ou quatro bancos juntos virava um 

ônibus, um graveto se transformava em marcha e a tampa daquela panela grande era 

um lindo volante e com aquele ônibus era possível viajar o mundo inteiro. Namorado, 

era o cabo do rodo. Os lenços da mamãe viravam longas tranças e vestidos 

maravilhosos de princesa. Por que não se brinca mais na vida adulta? Seria loucura 

reencontrar a afetividade da infância na vida adulta? 

A terra é a lousa do mundo e não leve toque tudo se desconfigura e se estrutura 

novamente. No leve toque de uma criança que desenha na terra os seus sonhos e 

seus segredos e então os revela ao mundo e no momento seguinte tudo já se 

transformou com o mesmo sorriso no rosto. 

O que é a busca da felicidade? O que significa para adultos/as a alegria 

verdadeira? Quando de fato se está feliz? É perceptível que na realidade nada 

verdadeiramente traz a felicidade aos adultos, tudo que desejamos hoje, se amanhã 

o conseguimos já passa a não ser mais tão saboroso. É como se a felicidade fosse 

também instantânea e passasse no momento que adquirimos o que desejamos. E 

como isso funciona para as crianças? Elas também estão atrás da felicidade eterna? 

O referido documentário mostra que não, para elas a felicidade eterna já existe, já 

acontece e as relações que estabelecem com o corpo, com o outro, com a terra, com 

a natureza refletem essa felicidade. As diversas linguagens que desenvolvem em seu 

cotidiano ampliam sempre mais sua ligação com o Sagrado e com tudo o que se refere 

a ele. É como se as crianças fossem o próprio Sagrado em sua forma mais simples.  

Uma fala em especial chama a atenção no documentário: - “A gente só vai 

entender a criança quando “olhar menino””. Então fica a pergunta, como seria esse 

olhar menino. Olhar as coisas simples da vida, olhar a vontade que se tem de fazer 

algo, olhar por olhar, brincar por brincar, olhar sem pré-requisitos, olhar um rio e 

enxergar grandes barcos desbravando o oceano, olhar a chuva caindo e enxergar vida 
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e a festa que ela carrega em seus pingos, olhar uma joaninha e enxergar um amigo, 

olhar um pedaço de papel ou um pedaço de pau e enxergar grandes batalhas, 

aventuras incríveis e um mundo mágico e ao mesmo tempo real. Ai está o “olhar 

menino” objetos reais viram fatos, sonhos e aventuras mágicas que existem no real e 

estabelecem relação com o real e essas relações são quase sempre traduzidas  

através da músicas. Sim, temos que respeitar as leis das crianças e segui-las, a 

inocência também carrega sua própria sabedoria. 

 Nesta perspectiva de considerar o que as crianças apresentam, o que elas 

trazem e a forma como estão postas na sociedade é necessário pensar ainda nas 

questões relacionadas não apenas à diversidade de ideias e comportamentos, mas 

também na diversidade étnico racial destas crianças. 

Pensar no imaginário que a sociedade brasileira tem a respeito da população 

negra nos traz algumas reflexões no sentido de entender e conhecer a origem da 

formação deste imaginário. Como se construiu de forma tão consolidada em nossas 

visões tanto do continente africano quanto de seus povos. Neste sentido é 

interessante colocarmos a escola como lócus de conhecimento, onde temos o 

primeiro contato com outras formas de viver, com outros costumes e outros mundos. 

O ambiente escolar colabora então de forma consciente ou não com a 

perpetuação do racismo em vários aspectos, principalmente em como as populações 

negra e indígena estão representadas nos materiais didáticos, tais como livros 

didáticos, paradidáticos, revistas, literatura, filmes infantis etc. Esses instrumentos 

“educativos” veiculam personagens negras e indígenas de forma inferiorizada, sempre 

em situações desprivilegiadas. Se pensarmos a quem a educação serve, talvez 

entendamos melhor a função da educação na perpetuação do racismo no ambiente 

escolar. Entendendo a instituição escolar como aparelho ideológico de Estado, é 

possível então deduzir que ela refletirá a ideologia vigente. A escola reproduz o que 

lhe é posto racial e socialmente. E nesse aspecto, somos todos e todas as 

responsáveis por essa reprodução.  

Na obra de Ana Célia da Silva (2004) ela apresenta na introdução nada menos 

que dezesseis autores (as) que trabalharam a questão das representações da 

população negra em materiais didáticos. Em todos esses trabalhos, foram 

encontradas personagens negras em situações sociais inferiores às dos brancos, e 

sempre a representação da “raça” branca como sendo a mais bela e mais inteligente. 
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Para Silva: 

A ideologia do branqueamento e o mito da democracia racial 

parecem ter como causa fundamental o medo que a minoria 

branca brasileira tem da maioria negra e mestiça, e do possível 

antagonismo a ser gerado a partir da exigência de direitos de 

cidadania e de respeito às suas diferenças étnico-culturais. 

(SILVA, 2004, p. 31). 

É importante perceber na fala de Silva (2004) uma questão fundamental, o 

respeito. Em qualquer relação estabelecida socialmente, o respeito precisa 

prevalecer, afinal existem mais de seis bilhões de pessoas no mundo e cada uma 

possui uma identidade, uma forma de viver, de encarar a vida, de se relacionar, de 

crer, de ser etc. O respeito às diferenças se torna crucial para uma convivência 

harmônica, na qual todos e todas se sintam valorizados(as). 

Nos materiais didáticos, principalmente nos livros, a figura das populações 

negra e indígena ainda é muito deturpada. A situação do/a negro/a e do/a indígena é 

sempre apresentada como inferior à do branco, com posturas de desprezo ou piedade 

para com estas populações. As atividades profissionais apresentadas são, em sua 

maioria, atividades manuais, nas quais não são demonstradas grandes competências 

ou habilidades.  Em grande parte dos livros, a situação da escravidão ainda predomina 

quando se fala nos/as negros/as. Ou então eles são ligados a seres irracionais, 

descontextualizados, associados a animais ou mais uma vez em funções subalternas.  

O/a negro/a passa a não existir como categoria social, prevalecendo o padrão do 

branco. 

Em estudos mais recentes, é possível perceber ainda a discriminação da 

população negra também em histórias literárias, com personagens negros sendo 

ridicularizados ou comparados a animais. As personagens femininas ainda muito 

voltadas para questões sexuais como sendo a única razão de sua existência.  A 

exemplo disso têm-se obras de Monteiro Lobato, Ana Maria Machado e vários(as) 

outros(as) que não se preocuparam com a imagem negativa que estavam fazendo da 

população negra, tampouco se deram conta da forma como crianças negras 

interpretam tais imagens e falas carregadas de racismo. 

O racismo não verbal também atinge e reflete suas ações nas crianças negras, 

com as posturas dos profissionais da educação, suas ações, os estereótipos, os 
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preconceitos e as representações presentes na sociedade. Por todas essas questões, 

é possível afirmar que as desigualdades raciais são alimentadas e reproduzidas no 

cotidiano, justificadas pelo imaginário racista da inferioridade dos negros e indígenas 

e superioridade dos brancos. 

Os princípios estabelecidos pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) 

afirmam que, para a construção de uma sociedade democrática, os livros didáticos 

devem promover positivamente a figura da população negra e indígena, fortalecendo 

a imagem destas populações e também mostrando a cultura e a história desse povo, 

dando visibilidade às suas tradições, aos seus valores, às suas formas de organização 

e saberes sócio científicos.  Portanto, os livros devem abordar a temática das relações 

étnico-raciais, do preconceito, da discriminação racial e violências correlatas com o 

intuito de conhecer e discutir de forma consciente a construção de uma sociedade 

antirracista e justa (BRASIL, 2010). 

No ambiente escolar, essas relações devem ser o mais transparentes possível. 

A ideologia da inferiorização torna difícil, e diria que até impossível, uma educação de 

qualidade. As crianças e jovens negros(as) e indígenas se sentem inferiorizados(as) 

e excluídos(as), não conseguem perceber seus pares, não se veem representados na 

sociedade em espaços valorizados(as). Dessa forma, as crianças e jovens brancos 

acreditam e reproduzem a desvalorização dos(as) negros(as) e indígenas. Esses 

materiais, deseducam as crianças e jovens e mais uma vez lhes afirmar os abismos 

existentes e impenetráveis do sistema racista. Qual a consequência disso tudo? Mais 

evasão, mais fracasso escolar e mais uma vez estas populações sujeitas a 

humilhações. Não é essa a função da escola. 

Devido à intensidade das relações racistas é que a escola, como um todo, 

precisa apresentar rapidamente mudanças que realmente possam modificar a 

realidade da população negra e de outros povos que também foram e são ainda 

subjugados. É preciso mostrar às crianças e jovens negros(as) que eles(as) também 

são capazes, que também têm seu espaço e que precisam ocupá-lo. Mas é preciso 

lembrar que essa ação deve ser conjunta. 

A escola e os(as) profissionais da educação precisam estar atentos a essas 

questões. Os materiais didáticos precisam ser utilizados de forma crítica e os(as) 

professores(as) em sala de aula têm o dever de desmistificar certos estereótipos que 

apresentam estas populações como “algo ruim, feio, sujo e em algumas situações até 
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desumano”.  Tais estereótipos trazem a reprodução de ideologias que expandem uma 

visão equivocada e totalmente errônea de seguimentos excluídos da sociedade. 

7.ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 

A Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica, é um direito das 

crianças e protegido pela Constituição Federal - CF (BRASIL,1988) em seu artigo 208 

IV, porém, nem sempre esse direito foi assegurado, foi apenas no ano de 2013 quando 

instituída a Lei Federal n°12.796/2013 que altera a LDB 9.394/1996, determina que a 

educação obrigatória e gratuita atende às crianças e adolescentes de quatro a 17 anos 

de idade, que esse direito foi assegurado. Resultando na obrigatoriedade de as 

famílias serem obrigadas a matricular suas crianças na Educação Infantil a partir da 

idade estabelecida, garantindo o atendimento dessas crianças nas Unidades de 

Ensino. Sendo assim, o Centro de Educação Infantil 09, atende às crianças na etapa 

pré-escolar, organizada em:  

• 1° PERÍODO: crianças de 3 anos e 11 meses a 4 anos; 

• 2° PERÍODO: crianças de 4 anos e 11 meses a 5 anos. 

Com base no Currículo em Movimento do Distrito Federal, as atividades 

educativas são organizadas evidenciando o desenvolvimento integral da criança em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. E ainda de acordo com as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil, que delibera em seu artigo 9° as 

brincadeiras e interações como eixos norteadores da prática pedagógica, seguimos 

os Eixos Integradores do Currículo em Movimento do Distrito Federal- Educação 

Infantil: Educar e Cuidar, Brincar e Interagir em nossa prática pedagógica. Conforme 

descrito no capítulo 7 do Currículo em Movimento da Educação Da Educação Infantil, 

 

A organização do trabalho é de suma importância na condução e 

consolidação do processo educativo, sobretudo na Educação Infantil. 

Para orientar o trabalho pedagógico do desenvolvimento infantil, é 

preciso promover uma ação educativa devidamente planejada, efetiva 

e aberta ao processo avaliativo. Por isso, é imprescindível pensar os 

tempos, os ambientes, os materiais, bem como as rotinas que são 

organizadas nesse contexto educativo (DISTRITO FEDERAL, 2018, 

p. 33). 
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São nos momentos de coordenação pedagógica que essa organização é 

planejada, contemplando os Campos de Experiências e os Objetivos de 

Aprendizagens. Além disso, os momentos de coordenação pedagógica abrangem 

trocas de experiências e formação continuada dos professores, agregando 

conhecimento à prática pedagógica.  

A coordenação pedagógica no CEI 09 é organizada da seguinte maneira: 

• Segunda-feira: momento destinado à Coordenação Pedagógica Individual de 

Formação Continuada que pode ser realizada fora do ambiente escolar. 

• Terça-feira: momento destinado ao planejamento semanal; 

• Quarta-feira: momento destinado à coordenação coletiva; 

• Quinta-feira: momento destinado à elaboração e construção dos materiais e 

atividades e para realização de cursos de formação ofertados pela EAPE. 

• Sexta-feira: momento destinado à Coordenação Pedagógica Individual de 

Formação Continuada que pode ser realizada fora do ambiente escolar. 

 

 

7.1 Plano De Ação Da Coordenação Pedagógica 
 

Em seu artigo 119, o Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, 

descreve que “a Coordenação Pedagógica se constitui em um espaço-tempo de 

reflexões sobre os processos pedagógicos”, sendo assim faz-se necessário 

planejamento, organização e articulação das propostas pedagógicas, para a 

condução de um trabalho efetivo e funcional. 

OBJETIVOS 

 

• Orientar e coordenar a participação docente nas fases de elaboração, de 

execução, de implementação e de avaliação da Organização Curricular;  

 

• Acompanhar o processo de ensino e aprendizagem, trabalhando juntamente 

com os professores e alunos ofertando meios para o desenvolvimento desse 

processo; 
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• Estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na implementação do 

Currículo da Educação Básica e das Orientações Pedagógicas da SEEDF; 

 

• Incentivar e promover pesquisas, estudos individuais e em equipe, e de oficinas 

pedagógicas locais, assegurando a Coordenação Pedagógica como espaço de 

formação continuada;  

 

• Articular ações pedagógicas entre os diversos segmentos da unidade escolar 

e a Coordenação Regional de Ensino, assegurando o fluxo de informações; 

 

• Divulgar e incentivar a participação dos professores em todas as ações 

pedagógicas promovidas pela SEEDF;  

 

• Zelar pela qualidade das relações e comunicações interpessoais incentivando 

a troca de experiências; 

 

• Auxiliar na solução de dificuldades referentes ao desenvolvimento do processo 

de ensino da Unidade Escolar; 

 

• Desenvolver projetos que promovam a interação escola-comunidade, de forma 

a ampliar os espaços de participação, de democratização das relações, de 

acesso ao saber e de melhoria das condições de vida da população. 

 

ACÕES 

 

• Elaborar, anualmente, Plano de Ação das atividades de Coordenação 

Pedagógica na unidade escolar; 

 

• Participar da elaboração, da implementação, do acompanhamento e da 

avaliação do Projeto Político Pedagógico - PPP da unidade escolar;  

 

• Promover momentos de coordenação pedagógica (terças-feiras) para a 

elaboração do planejamento semanal, ou seja, das sequências didáticas a 
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serem desenvolvidas na semana seguinte, de acordo com a temática 

previamente estabelecida no cronograma anual; 

 

• Planejar e organizar junto a equipe gestora as coordenações coletivas (quarta-

feira), promovendo palestras, estudos, organização de atividades que 

envolvam toda a escola e discussão de assuntos específicos; 

 

• Elaborar e construir materiais e atividades a serem utilizados em sala ou em 

atividades específicas de acordo com o planejamento realizado previamente; 

 

• Disponibilizar as circulares relacionadas a ações pedagógicas, a fim de 

promover a participação nos encontros, projetos e demais atividades ofertadas 

pela Secretaria de Educação; 

 

• Incentivar o uso de materiais diversificados e recursos tecnológicos para 

mediar a prática didática em sala de aula; 

• Analisar os registros realizados pelos professores nos diários de classe, Atas 

de conselho, formulários de adequação curricular e relatórios de 

desenvolvimento individual de aprendizagem (RDIA); 

 

• Participar na organização e planejamento das reuniões com pais e 

responsáveis das crianças, bimestralmente; 

 

• Buscar parcerias para o desenvolvimento de projetos que envolvem interação 

com a comunidade; 

 

METAS 

 

• Analisar o cumprimento das ações descritas no presente plano de ação, de 

forma contínua a fim de observar se os objetivos foram alcançados; 

 

• Incentivar ainda mais a participação da comunidade escolar na Proposta 

Pedagógica. 
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• Incentivar a participação dos professores em cursos e formações promovidos 

pela EAPE e SEE; 

 

• Auxiliar e incentivar o uso dos materiais, recursos e espaços disponibilizados 

na escola, colocando-os à disposição e fácil acesso; 

 

• Envolver todos os profissionais nas atividades educativas de acolhimento e de 

inclusão. 

 

INDICADORES 

• Momentos de coordenação compartilhadas; 

• Troca de experiências; 

• Projetos desenvolvidos. 

 

PRAZOS 

• Semanais e bimestrais; 

• Anualmente para alterações na Proposta Pedagógica; 

RESPONSÁVEIS 

• Coordenadoras Pedagógicas; 

• Diretora e vice-diretora. 

 

7.1.1 Formação Continuada Dos Profissionais 
 

Como mediador das aprendizagens, o professor tem como premissa a 

construção de ambientes e atividades significativas e com intencionalidade educativa, 

tendo consciência da sua responsabilidade nesse processo. Uma das ações 

educativas mais importantes envolve a escuta e o olhar cuidadoso sobre a criança, 

que no contexto escolar é protagonista e que tem muito a aprender. Por isso é 

importante a busca constante por conhecimento que agregue a sua prática 

pedagógica. As professoras, tanto efetivas quanto às que são contratadas 

temporariamente, são comprometidas e desempenham o seu trabalho com empenho 

a fim de alcançar os objetivos das atividades planejadas e buscam sempre adquirir 
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novos conhecimentos, entendendo a importância da formação continuada para a 

trajetória da sua carreira docente. 

A SEEDF oferece anualmente, por meio da EAPE (Escola de Aperfeiçoamento 

dos Profissionais da Educação), nos dois semestres letivos, cursos de formação 

continuada da, com cargas horárias específicas e temáticas diversificadas. Existem 

cursos de curta e longa duração que estão à disposição de qualquer profissional que 

queira participar, sendo efetivo ou contrato temporário. O CEI 09 incentiva a 

participação de todos os profissionais nos cursos ofertados as quartas-feiras são 

realizadas as coordenações coletivas com a presença da equipe gestora, dos 

profissionais readaptados, dos docentes, da orientação Educacional (O.E), destinadas 

para estudo e formação continuada dos profissionais da educação ora ministradas 

pela equipe gestora, equipes de apoio ou palestrantes convidados para trazer ao 

grupo temáticas indicadas pela CRET, SUBEB ou pela equipe da Unidade Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2 Sequência de Atividades 
 

As atividades são realizadas conforme planejamento, seguindo uma sequência 

didática dividida no decorrer dos dias da semana. O tempo gerador é apresentado às 

crianças de formas diversificadas (vídeo, história, contação, música, teatro) seguido 

de levantamento de questionamentos sobre o conhecimento prévio das crianças sobre 

o tema da semana. Também são realizadas as atividades planejadas para serem 

executadas fora do ambiente da sala de aula.  

Figuras 4 e 5: Formação sobre a intencionalidade educativa dos jogos.  
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7.1.3 Materiais 
 

É importante para o desenvolvimento da aprendizagem, ofertar diversos tipos 

de matérias, sejam eles estruturados (livros, brinquedos, jogos, papéis, tintas, lápis, 

tecidos, fantasias etc.) ou não estruturados (caixas, garrafas, gravetos, papelão etc.) 

de uso coletivo ou individual, sempre utilizados e disponibilizados observando a sua 

intencionalidade educativa e proporcionando momentos de criação e imaginação. 

O CEI 09 possui um acervo de materiais que é renovado conforme demanda, 

no início do ano é solicitada uma lista de materiais aos pais, para utilização em sala 

de aula, no auxílio do desenvolvimento das atividades e no decorrer do ano é 

solicitado materiais recicláveis para desenvolvimento de atividades ou projetos 

específicos. 

7.1.4 Ambientes 
 

É importante que o ambiente seja organizado e planejado e se adeque a fim de 

atender às crianças, colocando-a como protagonista, conforme descrito no Currículo 

em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil, “os ambientes da Educação 

Infantil têm como centro a criança e precisam ser organizados em função de suas 

necessidades e interesses, inclusive com mobiliário adequado.” O CEI 09 dispõe de 

estrutura e materiais adequados à faixa etária das crianças que são atendidas, 

mantendo manutenção periódica dos espaços e objetos prezando pela qualidade e 

segurança das crianças. 

7.1.5 Tempos 
 

As atividades planejadas e elaboradas possuem tempos estimados, uma vez que 

cada turma e cada criança realizará a atividade no seu tempo. Quando falamos em 

tempo na Educação Infantil, destacamos a importância dele no que se refere à 

organização, pois tendo contato com atividades e situações que envolvam duração, 

regularidade e sequência a criança consegue desenvolver sua noção de tempo. O 

Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil, ainda destaca,  

É importante considerar as necessidades e interesses das próprias 

crianças, ou seja, o tempo destinado às atividades precisa ser 
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organizado a partir de suas manifestações, isso em relação às 

brincadeiras, de seus momentos de descanso e de outras questões 

que permeiam a organização do trabalho pedagógico no contexto da 

Educação Infantil. (DISTRITO FEDERAL, 2018, p.34) 

 

7.1.6 Rotina 
 

Como um dos elementos que fazem parte do cotidiano a rotina deve sobretudo 

adequar-se à realidade das crianças, porém muito necessária para a organização da 

realização das atividades planejadas. Com uma rotina bem estabelecida e pensada 

para a faixa etária das crianças, podemos desenvolver um trabalho produtivo além de 

gerar autonomia, afetividade, identidade, dentre outros. Porém não podemos nos 

prender à uma rotina engessada e cansativa é preciso ouvir as crianças e adequar a 

rotina a elas, promovendo momentos lúdicos como parte do processo de 

aprendizagem. Sobre a importância da rotina no contexto da Educação Infantil, 

Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil, destaca, 

 

Com o estabelecimento de objetivos claros e coerentes, a rotina 

promove aprendizagens, desenvolve a autonomia e a identidade, 

propicia o movimento corporal, a estimulação dos sentidos, a 

sensação de segurança e confiança, o suprimento das necessidades 

biológicas (alimentação, higiene e repouso), isso porque contém 

elementos que devem proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento 

integral da criança. (DISTRITO FEDERAL, 2018, p. 35) 

No CEI 09 a rotina é pensada levando em consideração as características das 

turmas e oportunizamos atividades lúdicas como jogos, brincadeiras, atividades nos 

espaços externos da escola, como parte desse processo de aprendizagem. 

Acreditamos que organizar o coletivo infantil diariamente contribui efetivamente para 

a realização de um trabalho produtivo e eficaz. 
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7.1.7 Relação Escola-Comunidade 
 

Buscamos manter uma parceria e diálogo abertos com a comunidade, para 

isso, promovemos momentos com a participação das famílias a fim de estreitarmos 

laços, pois uma parceria se baseia além de tudo no relacionamento. Na primeira 

reunião de pais foi apresentada toda a Equipe Gestora, Coordenação Pedagógica, 

Professores e funcionários da escola em geral, além de todas as informações 

necessárias, ao acolhimento das famílias no ambiente escolar. Como parte da 

proposta de manter esse diálogo aberto, temos um Instagram onde são postadas fotos 

e informativos relacionados à escola, mantemos contato via agenda do aluno e são 

realizadas reuniões com os pais e/ou responsáveis bimestralmente.  

As reuniões ao final do Semestre são destinadas para que o pai e/ou 

responsável tenha acesso ao Relatório do Desenvolvimento Individual da Criança 

(RDIC) que aborda as habilidades desenvolvidas pelas crianças durante o semestre 

letivo. Também são realizadas reuniões e acompanhamentos individuais com as 

famílias que se faz necessário ou que solicitem apoio da escola, promovida pela 

Orientação Educacional, juntamente com a direção da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.8 Inserção e Acolhimento 
 

O ingresso da criança na Educação Infantil está diretamente ligado a 

experiências de separação de sua família e o ambiente doméstico. O ambiente escolar 

representa um novo mundo que fará parte da vida da criança, um mundo cheio de 

Figura 6: Reunião de Pais 
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descobertas e aprendizagens e para que a criança se sinta acolhida e segura nesse 

novo mundo é muito importante o planejamento das ações de sua inserção nesse 

ambiente. Segundo o Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil 

“Ações de acolhimento precisam prever que linguagens, sentimentos, emoções, 

aprendizagens estejam oportunizando a consolidação da liberdade, da autonomia e 

do protagonismo infantil, e não apenas respondendo ao cumprimento de ordens com 

o objetivo de disciplinar os corpos infantis para o modelo escolar tradicional.” 

O planejamento dessas ações é realizado na semana pedagógica, primeiro 

acolhendo aos professores, que também passam por esse processo de adaptação, 

pois a cada ano cada turma, cada criança será diferente e trará os seus desafios. A 

partir da acolhida dos professores pela Equipe Gestora da Escola é elaborado o 

planejamento da primeira semana letiva, elaborando atividades e ações que evitem 

com que nos primeiros dias de aula a criança se sinta ansiosa e insegura. São 

promovidas atividades lúdicas com músicas e brincadeiras, momentos em que as 

crianças conhecem todos os espaços da escola. Como essa criança será acolhida 

refletira em toda a sua trajetória de vida escolar. Sobre o acolhimento, o Currículo em 

Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil, descreve, 

O acolhimento da criança envolve aconchego, bem-estar, amparo, 

cuidado físico e emocional. Sendo assim, o ato de educar não se 

separa do ato de cuidar, o que amplia o papel e a responsabilidade 

dessas instituições nesse momento. Por isso, a forma como cada uma 

efetiva o período de acolhida revela a concepção de educação e de 

criança que orienta suas práticas. (DISTRITO FEDERAL, 2018, p. 38) 

 

7.3 Atuação da Orientação Educacional – OE 

Pedagoga – Orientadora Educacional: Márcia Maria Coimbra Porto 

Matrícula: 31113-8 

Turno: Matutino e Vespertino 

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra-se à equipe pedagógica da Unidade 

Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da 
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Educação em e para os Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, 

objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30). 

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo- Orientador 

Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao 

Projeto Político Pedagógico - PPP, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento 

integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, 

capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com 

responsabilidade. (2019, p.59). Assim sendo, segue o planejamento da Orientação 

Educacional para o presente ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Estratégias de Avaliação 
 

O conceito de avaliação está relacionado com a ação de avaliar, cujo verbo 

transitivo direto e pronominal faz referência a fazer uma consideração sobre algo, 

alguém ou sobre si mesmo; julgar-se ou considerar-se. Se analisarmos, percebemos 

que estamos constantemente exercendo essa ação em nossa vida cotidiana, seja 

avaliando a si, aos outros, a algo ou situação. Porém, quando se fala em avaliação no 
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ambiente escolar essa ação tem que ser realizada com o objetivo de compreender, 

validar ou redimensionar o trabalho pedagógico, pois ela norteará o planejamento de 

ações futuras. 

Na Educação Infantil, as DCNEI expressam que as instituições devem “criar 

procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do 

desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação” 

(BRASIL, 2010a, p. 29). Esse tipo de avaliação do desenvolvimento, da criança, 

caracteriza-se como informal, pois se dá por meio das interações, da criança com o 

professor, com outras crianças, nos momentos e espaços da Unidade Escolar. 

Segundo Benigna (2007), a avaliação informal é importante para que o 

professor tenha a oportunidade de conhecer mais amplamente a criança, observando 

suas necessidades, interesses e capacidades. E segundo o Currículo em Movimento 

do Distrito Federal – Educação Infantil, “a ação avaliativa, na Educação Infantil, dá-se 

no sentido de compreender os processos, e não os produtos das atividades.”  

Já para que a Educação Infantil seja avaliada, assegurando a qualidade no 

atendimento às crianças, devem ser observadas as sete dimensões que indicam a 

qualidade na primeira etapa da Educação Básica, descritas nos Indicadores da 

Qualidade na Educação Infantil (BRASIL, 2009): 

1) planejamento institucional;  

2) multiplicidade de experiências e linguagens;  

3) interações;  

4) promoção da saúde; 

 5) espaços, mobiliários e materiais;  

6) formação e condições de trabalho dos professores e demais profissionais da 

educação;  

7) cooperação e troca com as famílias e/ou responsáveis e participação na rede 

de proteção social. 

A ação de avaliar é de responsabilidade de todos os envolvidos no contexto 

escolar, ou seja, dos professores, profissionais da Unidade de Ensino, das crianças e 

de seus familiares.  
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8.1 Conselho de Classe 
 

Conforme a Resolução 02/2020 – CEDF que dispõe sobre a organização 

curricular da educação infantil,  

O conselho de classe, órgão colegiado consultivo e deliberativo, de 

caráter permanente, destina-se a acompanhar e avaliar o processo de 

educação, de ensino e de aprendizagem, obrigatório na educação 

básica, e tem por objetivo o acompanhamento e a avaliação da 

evolução do estudante, incluindo o seu resultado final. § 1º Devem 

participar do conselho de classe - docentes, diretor pedagógico da 

instituição educacional ou seu representante, supervisor/coordenador 

pedagógico, orientador educacional e, sempre que necessário, outros 

profissionais especializados e representante de estudantes e/ou pais. 

§ 2º As reuniões do conselho de classe devem ser registradas em ata 

própria, sendo suas deliberações descritas de forma pormenorizada 

(DISTRITO FEDERAL,2020, Art.57, 1°e 2°)  

 

Como espaço organizado para pensar, avaliar, planejar e se autoavaliar, o CEI 

09 realiza o Conselho de Classe semestralmente nos horários de coordenação e com 

a presença da equipe gestora, das professoras, das coordenadoras pedagógicas e da 

orientadora educacional. É disponibilizada previamente uma ficha, para que sejam 

registradas informações relevantes sobre as turmas, as crianças e as aprendizagens. 

Essas informações são compartilhadas no grupo e discutidas gerando 

encaminhamentos que são realizados e acompanhados pela orientação educacional 

em conjunto com a equipe gestora e professores. Todas as ações tomadas são 

registradas em ata conforme documento orientador, a saber Circular n°165/2022, de 

3 de julho de 2022. 

 

8.1.2 Relatório do Desenvolvimento Individual da Criança - RDIC 
 

O RDIC, é o instrumento oficial, preenchido semestralmente via sistema I-

educar, onde é registrado o desenvolvimento da criança, de maneira descritiva e 

avaliativa, considerando todos os contextos em que as aprendizagens acontecem, ou 
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seja, em sala de aula, nos momentos de brincadeiras, interação com a professora e 

com o outro.  

É importante que ocorram registros prévios pelo professor, mediante observação 

diária, para que essas informações auxiliem na construção do RDIC, segundo Circular 

n°165/2022, de 3 de julho de 2022, que trata sobre Documentos de escrituração da 

Educação Infantil - RDIC/Construção do Relatório do Desenvolvimento Individual da 

Criança – RDIC e Ata de Conselho de Classe, “sistematizando o olhar continuo e a 

observação atenta sobre os processos vivenciados pela criança, especialmente suas 

conquistas e avanços”. 

A estrutura o RDIC deve conter as habilidades alcançadas pelas crianças 

descritas por campos de experiência do Currículo em Movimento do Distrito Federal-

Educação Infantil, e como essas habilidades foram desenvolvidas e alcançadas. 

Também constam no RDIC, encaminhamentos, acompanhamentos ou laudos caso as 

crianças possuem.  

É preciso ter um olhar atento ao elaborar este documento, pois é por meio dele 

que as famílias terão uma visão sobre o processo de aprendizagem da criança no 

ambiente escolar e deve ser redigido com clareza de palavras e pautado na postura 

pedagógica do professor. A disponibilização do RDIC para leitura pelos pais é 

realizada nas reuniões do 2° e 4° bimestres. 

Após o preenchimento do RDIC, as coordenadoras pedagógicas realizam a 

leitura, sinalizando às professoras caso se faça necessário realizar alguma correção 

ou inserção de informações. Este documento é assinado pela coordenadora 

pedagógica, professora, chefe de secretaria e responsável pela criança. 

 

9. Organização Curricular na Unidade Escolar 

 

A organização curricular do Centro de Educação Infantil 09 de Taguatinga está 

baseada no Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil, que por 

sua vez é alicerçado nas Diretrizes Curriculares Nacionais, e nas normativas 

específicas para esta etapa da Educação Básica. Legitimamos o Projeto Político 

Pedagógico da escola a partir do tema: “Cultivando valores para um mundo melhor”, 
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estruturado nos direitos das crianças, que estão expressos no Estatuto da Criança e 

Adolescente, Lei n° 8.069/1990,  

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 1990, Art.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir da garantida dos direitos elencados acima, planejar ações com o 

objetivo de “cultivar” nas crianças os valores humanos, tais como: RESPEITO, 

HUMILDADE, EMPATIA e SOLIDARIEDADE que são princípios morais e éticos que 

conduzem a vida de uma pessoa e a formam para conviver em sociedade.  

Tanto os direitos das crianças quanto os valores cultivados por eles estão 

diretamente ligados aos princípios e direitos de aprendizagem e aos princípios 

descritos no Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil,2018, 

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: 1. Éticos, 

no sentido de proporcionar o desenvolvimento da autonomia, da 

responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao 

Figura 5: Os direitos das crianças pintados nos muros da Unidade Escolar. 
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meio ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades; 2. 

Políticos, voltados para o exercício da criticidade e para o respeito à 

democracia e aos direitos de cidadania; 3. Estéticos, para desenvolver 

a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade e a liberdade de expressão 

nas diversas manifestações culturais e artísticas. (BRASÍLIA, 2018, 

p.58 e 59) 

 

 

Pautado nas DCNEIS e na BNCC, o Currículo em Movimento do Distrito federal 

- Educação Infantil de 2018, que subsidia a organização curricular do trabalho 

pedagógico na escola, adota uma organização que emerge dos direitos de 

aprendizagem, ou seja, os cinco campos de experiência. Sabendo da importância das 

experiências para a aprendizagem e o desenvolvimento das nossas crianças, nosso 

planejamento e nossas atividades estão voltados para os objetivos dos cincos campos 

de experiência: 

1 – O eu, o outro, o nós: desenvolvimento da identidade da criança (nos 

diversos ambientes: família, escola, sociedade etc.), a interação com o meio e seu 

papel na sociedade; 

2 – Corpo, gestos e movimento: expressões corporais e seu desenvolvimento, 

linguagens que auxiliam no desenvolvimento de competências emocionais e sociais; 

3 – Traços, sons, cores e formas: apropriação de diversas linguagens e 

recursos, percepção do ambiente e os sons que dele fazem parte, desenvolvimento 

de sensações e reconhecimento de cores e formas; 

4 – Fala, escuta, pensamento e imaginação: desenvolvimento da expressão 

através da linguagem, gestos, musicalidade e artes, a oralidade e a escuta no 

desenvolvimento e comunicação do pensamento humano; 

5 – Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: experimentar o 

mundo em que as crianças estão inseridas, possibilitando novas experiências e 

interações entre o que é aprendido e vivenciado no cotidiano. e se tornarem seres 

transformadores de suas realidades. 

. 

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 
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objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que precisam ser 

trabalhados no contexto da Educação Infantil.  (DISTRITO 

FEDERAL, 2018, p. 20) 

 

Com base nessa organização, o CEI 09, promove atividades e projetos voltados 

a desenvolver os objetivos de aprendizagem contribuindo assim para que a criança 

tenha o direito de aprender. Embora organizado em faixas etárias, os objetivos 

descritos em cada campo de experiência não são rígidos, há uma flexibilização 

permitindo fluidez, sinalizada no currículo com linhas pontilhadas entre as colunas que 

os elencam. Seguindo essa organização, o trabalho realizado com as crianças 

promove um efetivo desenvolvimento das aprendizagens, conforme descrito no 

Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil, 

A partir desse entendimento, a Educação Infantil tem como atribuição 

instigar a criança a conhecer o mundo ao valorizar o conhecimento de 

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

conviver em sociedade. Assim, os pequenos vão se apropriando da 

cultura que a humanidade criou ao longo da história e, por meio das 

linguagens organizadas por campos de experiências, leem e 

internalizam o mundo ao seu redor, fazendo uso dessas linguagens 

como ferramentas para a compreensão do mundo e produção de 

novos significados. (DISTRITO FEDERAL, 2018, p.61) 

 

Além disso, são realizados projetos de trabalho, pautados nos Eixos 

Integradores adotados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

(SEEDF), que são: Educar e Cuidar, Brincar e Interagir, considerados juntamente com 

os Eixos Transversais: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e 

para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade, pois o dia a dia da 

criança no coletivo escolar envolve essa transversalidade, ou seja, diversidade 

cultural, étnico-racial, de crença, gênero, inclusão, configuração de família etc. Sendo 

assim o planejamento precisa ser elaborado de acordo com a realidade da Unidade 

de Ensino relacionada a esses aspectos. 
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9.1 Projetos Didáticos 
 

Por ser uma escola recém-inaugurada, iniciamos 2022 com novos projetos 

elaborados a partir do planejamento anual realizado na semana pedagógica. Projetos 

que foram selecionados para serem executados e avaliados durante o ano letivo, a 

fim de construirmos nossa história e acima de tudo promover momentos repletos de 

intencionalidade educativa. 

 Os projetos foram pensados com o objetivo desenvolver na criança: a 

curiosidade, a pesquisa, o lúdico, a arte, a emoção, a autonomia, o cuidado com o 

outro e o meio ambiente. 

 

9.1.2 Projeto Emoções 
 

 O projeto foi elaborado para trabalhar em forma de sequência didática, na 

segunda semana de aula do ano letivo, com a finalidade de acolhimento e adaptação 

dos estudantes ao ambiente escolar, porém a temática das emoções é trabalhada 

constantemente em sala de aula, pautada no currículo em movimento do Distrito 

Federal - Educação Infantil, promovendo ações de acolhimento que preveem que a 

linguagem, sentimentos, emoções e aprendizagens estejam oportunizando o 

protagonismo infantil. Dentre os direitos de aprendizagem, expressar-se é um deles, 

que emergido dos princípios éticos, estéticos e políticos, leva em consideração as 

necessidades, emoções, sentimentos etc. da criança como um sujeito dialógico. 

Em um contexto pós pandemia, onde as crianças ficaram por muito tempo sem 

se socializar com outras crianças e adultos, vimos a necessidade de desenvolver um 

diálogo pautado em uma escuta atenda, onde elas podem comunicar suas emoções 

ao grupo, saber identificá-las e assim se conhecer e saber gerir suas emoções. Desta 

maneira, além do diálogo, planejamos atividades em que as sensações e emoções 

pudessem ser expressas em brincadeiras, danças, teatro, entre outros.  

O projeto foi iniciado a partir da leitura da história “O MONSTRO DAS CORES” 

de Anna Llenas, sendo utilizado o livro como recurso. As atividades realizadas, foram 

elaboradas contemplando os objetivos de aprendizagem dos campos de experiência 

do Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil. 
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9.1.3 Projeto Zoológico 
 

Esse projeto visa despertar nas crianças a curiosidade e o interesse em 

conhecer o modo de vida dos animais que vivem no zoológico indo além do contato 

que eles possam ter seja por meio de desenhos, filme, histórias, brinquedos ou fotos, 

promovendo também a consciência ecológica de maneira lúdica, interessante e ativa. 

O projeto foi desenvolvido durante a semana que antecedia o passeio ao 

Jardim Zoológico de Brasília. De acordo com o planejamento cada turma selecionou 

um animal para realizar uma pesquisa e produzir uma ficha técnica. Inicialmente o 

animal escolhido pela turma foi apresentado por meio de história, vídeo ou música, 

posteriormente, com ajuda da família, as crianças levaram uma pesquisa relacionada 

ao animal para compartilharem com a turma, estimulando a comunicação entre as 

crianças. Produziram a ficha técnica, conhecendo esse tipo de gênero textual, para 

exposição e vista das outras turmas e por fim utilizaram material reciclável e 

manipularam materiais diversos para representar o animal. Essa produção também 

foi exposta para visitação.  

Finalizamos o projeto com o passeio ao Jardim Zoológico, onde as crianças 

puderam ver de perto o animal que estudaram, e puderam também conhecer e 

questionar sobre outros animais, sistematizando tudo que estudaram durante a 

semana. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figuras 6 e 7: Visita ao Jardim Zoológico de Brasília 
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9.1.4 Plenarinha 
 

No CEI 09 nos preocupamos com as vivencias das nossas crianças. A 

educação infantil é um lugar de experiências significativas buscamos em nossos 

planejamentos e nas atividades diárias da educação infantil trabalharmos com três 

principais projetos idealizados pela Diretoria da Educação infantil. Tais projetos vêm 

de encontro com o nosso currículo. E foi a partir da reformulação do nosso currículo 

que nasceu um dos mais importantes projetos da Educação Infantil a Plenarinha. 

Conforme citado no Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil,  

A Plenarinha é um projeto que nasceu na Educação Infantil e, agora, 

envolve também as crianças do primeiro ano do Ensino Fundamental, 

na intenção de promover uma ação conjunta entre as duas etapas da 

Educação Básica, considerando a abordagem da transição. O objetivo 

da Plenarinha é promover a escuta atenta, sensível e intencional às 

crianças acerca de suas necessidades e interesses e, para que elas 

possam anunciar sua visão de educação e de mundo, expressando 

como compreendem a realidade que as envolve. Assim, a Plenarinha 

traz à cena a criança como protagonista no processo educativo, algo 

que precisa ser pensado e considerado no Currículo e na ação 

pedagógica. (DISTRITO FEDERAL, 2018, p.9) 

 

Buscamos através do projeto da Plenarinhha (que esse ano tem como tema 

arte “CRIANÇA ARTEIRA: FAÇO ARTE, FAÇO PARTE”) dar voz ao protagonismo 

infantil por meio da escuta sensível e atenta, a promoção de seu exercício de cidadão 

ativo, participativo e conhecedor dos seus direitos e deveres, vivenciando a 

interlocução com o Currículo da Educação Infantil com seus diferentes campos de 

experiências. Foram realizadas atividades em que a criança foi protagonista de suas 

produções desenvolvendo a sua criatividade. Recebemos na escola um artista 

plástico que realizou uma atividade com as crianças, despertando nelas o interesse 

pelas artes. Além disso, no decorrer do semestre o tema da Plenarinha foi 

desenvolvido em sala de aula com releitura de quadros, construção de esculturas, 

confeccionaram instrumentos, entre outros. 
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Figura 8: Releitura do quadro 

“Girassóis” de Van Gogh 

Figura 10: “Fazendo Arte” 

Figura 9: Pintura com tinta ao ar livre. 

Figura 11: Pintura com tinta em sala de aula. 

Figura 13: Utilizando o instrumento 

“vassourinha” 

Figura 12: Seleção de Material. 
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9.1.5 Projeto Transição  
 

Este projeto é desenvolvido ao final do ano letivo com a participação das 

escolas parceiras: Creche Rosa do Cerrado e CAIC Professor Walter José de Moura, 

realizado em 2 etapas:  

1. Preparamos um dia para recebermos os alunos da creche. Nesse dia eles são 

recebidos com uma história, conhecem a estrutura da escola, lancham e é 

entregue um encarte informativo para destinado aos pais com informações básicas 

sobre esse momento e ao final do encarte figurinhas para as crianças colorirem, 

com as regras básicas da escola e conversarem com suas professoras em sua 

escola de origem sobre esse momento de transição. 

2. As crianças do CEI 09 realizaram a visita ao CAIC Walter José de Moura, onde 

assistiram à um vídeo instrucional na sala de vídeo, lancharam e conheceram os 

espaços da escola. 

 

 

 

 

 

Figura 14: Atividade coletiva. 

Figura 15: Pintura ao ar livre. 
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9.1.6 Projeto Fazendinha 
 

O projeto tem o seu marco com a realização de um passeio à Fazendinha Solar 

Caetano, no dia em que é comemorado o dia do estudante e que é proporcionado às 

crianças um dia de interação com a natureza, pois além de conhecerem alguns 

animais característicos da fazenda, realizam plantio, conhecem uma horta e lancham 

receitas que foram produzidas com alimentos da horta da fazenda. Atrelado a isso, na 

semana que antecede ao passeio realizamos planejamos atividades relacionadas ao 

Figura 16: Boas-vindas aos alunos 

da Creche Rosa do Cerrado. 

Figuras 17 e 18: recepção e 

contação de história. 

Figura 19: Boas-vindas aos alunos 

da Creche Rosa do Cerrado. 

Figura 20: kits com os encartes. 
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conhecimento sobre os animais da fazenda, suas características, nascimento e 

hábitos, tendo como tema de abertura do projeto a canção Fazendinha, do Mundo 

Bita, despertando a curiosidade sobre os bichos. No decorrer da semana, são 

realizadas contação de histórias, atividades artísticas, maquetes, diretamente 

relacionadas à Fazenda. Na semana de retorno são trabalhadas as diferenças entre 

o campo e a cidade, uma vez que puderam ter contato com o ambiente rural e a partir 

daí observar e discutir sobre as transformações que ocorrem a partir de construções 

na cidade ou no campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Registros do Passeio a Fazendinha 
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9.1.7 O Brincar como direito dos bebês e das crianças 
 

O projeto busca garantir a qualidade do atendimento na Educação Infantil e 

abrange o acompanhamento pedagógico, com vistas à melhoria do trabalho educativo 

e à efetiva implementação do Currículo em Movimento do Distrito Federal- Educação 

Infantil nas Unidades Escolares Públicas e Parceiras. Considerando que, ao brincar, 

a criança explora o seu mundo por meio de materiais e brinquedos, envolvendo-se em 

atividades desafiadoras que a conduz em situações de aprendizagem e, assim, se 

desenvolve de forma espontânea e intencional, com isso buscamos contemplar as 

necessidades e interesses das nossas crianças. O Currículo em Movimento do Distrito 

Federal- Educação Infantil, descreve o Brincar,  

 

Brincar é condição de aprendizagem, desenvolvimento e, por 

desdobramento, de internalização das práticas sociais e culturais. 

Para as crianças, brincar é algo muito sério, sendo uma de suas 

atividades principais. Enfatiza-se que essa atividade não é a que 

ocupa mais tempo da criança, mas aquela que contribui de modo mais 

decisivo no processo de desenvolvimento infantil (ELKONIN, 2012). 

(DISTRITO FEDERAL,2018, p.31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Brincadeira com balão 
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“A brincadeira é um convite para o mundo, 

para conhecer a si mesmo e o seu redor  

Para que um dia, mesmo sozinho, jamais se sinta só.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trecho do poema Brinquedo e Brincadeira, de Ana Neila Torquato. 

Figura 23:Momentos de brincadeiras livres e dirigidas. 
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9.1.8 Projeto Alimentação na Educação Infantil: mais que cuidar, 

educar, brincar e interagir 

 

O projeto tem por objetivo ressignificar práticas que envolvem a alimentação 

escolar, bem como ampliar a compreensão sobre a importância dos bons hábitos 

alimentares, não apenas na instituição educativa, mas, sobretudo no contexto familiar 

e social das crianças. Foram realizadas atividades voltadas à alimentação saudável 

em que as crianças puderam experimentar novos sabores e conhecer alimentos 

variados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Cores e sabores 
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10. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO 

10.1 Gestão Pedagógica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Gestão dos Resultados 
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10.3 Gestão Participativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 Gestão de Pessoas 
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10.5 Gestão Financeira 
 

 

 

 

 

 

10.6 Gestão Administrativa 
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11. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO 

 

O Projeto Político Pedagógico é o documento que orienta e norteia a nossa 

escola e será revisto semestralmente em reunião de todo o corpo da escola 

organizada pela equipe gestora, dada a sua importância para o contexto escolar.  

Os projetos apresentados serão avaliados na reunião de avaliação institucional 

em dezembro e serão reescritas na semana Pedagógica em fevereiro com base nessa 

avaliação.  

No decorrer do ano letivo será realizada a avaliação da escola, das crianças, 

do corpo docente e da equipe gestora e será sempre realizada de forma integral 

positiva e formativa. 
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