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“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para 
a sua própria produção ou a sua construção.” 

Paulo Freire 
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Apresentação 

A elaboração do Projeto Político Pedagógico foi realizada através de rodas de 

conversa e estudos com todos os segmentos: professores, monitores, nutricionista, 

auxiliares de serviços gerais, auxiliares de cozinha, porteiro, e a equipe gestora, 

bem como a comunidade escolar, com o objetivo de saber a real necessidade e 

desenvolvimento das crianças, com projetos a serem desenvolvidos no decorrer do 

ano letivo. A busca por uma excelência no fazer diário, concretizou a elaboração e 

a vivência do Projeto Político Pedagógico desta Instituição de Ensino, refletindo o 

pensamento e a identidade de todos os membros da comunidade escolar. 

Os objetivos e metas traçadas neste PPP são resultados de reflexões coletivas com 

a comunidade escolar, com vista a uma educação que possibilite aos alunos a 

vivência da cidadania plena, do respeito às diversidades e a garantia de inserção 

no contexto sócio cultural e econômico dos pais. 

Freire (1967: 26) já indicava esta possibilidade ao afirmar que: 

 

“A educação visa a conscientizar os oprimidos, capacitando-os a refletir 
criticamente sobre o seu destino, suas responsabilidades e seu papel no 
processo de vencer o atraso do país, miséria e as injustiças sociais.” 

 

Cada escola possui uma identidade própria, que se constitui sob a influência da 

realidade local e das diretrizes gerais de educação. A construção coletiva do PPP 

é uma possibilidade de reconhecimento dessa identidade, de reflexão e mudanças 

na prática pedagógica. 

Por isso a elaboração do Projeto Político Pedagógico se justifica, pois é essencial 

que a escola construa com autonomia o documento que concebe, executa e avalia 

com plenitude as relações internas e externas, suas condições, suas 

características, necessidades e aspirações, seu perfil e o respeito à identidade 

institucional com foco sempre voltado à sua identidade e relação com a comunidade 

com vistas à transformação social. 

Nossos profissionais, experientes e com formação adequada, são preparados para 

tornar possível a materialização desta proposta ora apresentada, respeitando cada 



7 

 

 

aluno como indivíduo singular em um espaço/tempo de vivência coletiva, visto que 

a escolarização requer a conciliação destas duas situações que, à primeira vista, 

parece impossível: harmonizar o atendimento das idiossincrasias em um ambiente 

comum na perspectiva da formação integral em uma jornada de tempo integral, 

respeitando as necessidades infantis e das famílias. 

O Projeto Político Pedagógico em questão, busca cotidianamente, materializar a 

missão, os objetivos e as concepções apresentadas ao longo da proposta a fim de 

alcançar nosso escopo maior: formar integralmente nossas crianças pequenas 

colaborando, assim, para a construção de uma sociedade cada vez melhor. 

Esperamos que ao realizar a leitura do mesmo, o leitor consiga visualizar um pouco 

desse pedacinho que chamamos de “Família CEPI BAMBU”. 

 

HISTORICIDADE DA ESCOLA 
 
 
  Centro Social Comunitário Tia Angelina, iniciou suas atividades na Região 

administrativa do Varjão há quase três décadas, onde sua fundadora nossa querida 

Tia Angelina, recebia em seu humilde barraco de madeira as crianças da 

comunidade local, para que suas mães pudessem trabalhar e garantir o sustento 

de suas famílias. 

Com o falecimento da Tia Angelina, sua filha primogênita Nair Queiroz, 

conhecida como Tia Nair, deu continuidade ao sonho e juntamente com seus irmãos 

deu seguimento ao trabalho desenvolvido.Filha, mãe e mulher dedicada, Tia Nair 

graduou-se em Pedagogia e especializou-se em Pedagogia Empresarial, para 

atender da melhor forma a comunidade assistida.. Hoje o Centro Social e 

Comunitário Tia Angelina conta com onze unidades por todo Distrito Federal. 

O Centro de Primeira infância BAMBU, é uma das Unidades do Centro Social 

Comunitário Tia Angelina que atende crianças com idade escolar a partir de 04( 

quatro) meses a 03(três) anos, compreendendo assim o seguimento 

Creche.Mantida em parceria com o GDF e o Termo de Colaboração firmado desde 

agosto de 2017, com o Centro Social Tia Angelina o CEPI BAMBU localiza-se na 

Região Administrativa de Samambaia Norte, no endereço QR 208, Conjunto 19 

Lote 01. 

 



8 

 

 

 
Um pouco sobre a Região Administrativa de Samambaia: 

 
A região administrativa teve início em 02 de agosto do ano de 1985, com a 

mudança dos dois primeiros moradores, Jose Ális e José Joaquim que se mudaram 

definitivamente para a primeira quadra vendida pela Terracap, QR 406. Em 1988 é 

inaugurada as casas da Shis (QR 408 a 414 e 602 a 614). Em março de 1989, é 

criado o assentamento para famílias carentes, nesta data, teve início a remoção 

das áreas ocupadas irregularmente, como a invasão da Boca da Mata, Asa Branca 

e outras. Em 25 de outubro de 1989, no primeiro governo de Joaquim Roriz, por 

meio da Lei nº 49 e do decreto 11921, Samambaia passa a ser uma região 

administrativa do Distrito Federal. Seu Regimento Interno foi criado por meio do 

decreto nº 12540 de 30 de julho de 1990. A região administrativa foi inaugurada em 

25 de outubro de 1985. 

    Anteriormente, Samambaia fazia parte do Núcleo Rural de Taguatinga, 

posteriormente foi desmembrada e passou a ter administração própria.Samambaia 

é dividida em: Samambaia Norte (Quadras 200, 400, 600, 800 e 1000 - Expansão); 

Samambaia Sul (Quadras 100, 300 e 500); Setor de Mansões de Samambaia e 

áreas rurais compostas por fazendas, sítios e chácaras. Samambaia tem mais de 

1.200 quadras oficializadas e não oficializadas. A maior delas é a quadra 502 

seguida por 501 e 406. 

 

Pontos turísticos 
 
a. Biblioteca Pública: EQR 609 / 611 (Parque Ecológico Três Meninas). 

b. Paróquia e Santuário de Santa Luzia. 

c. Casa da Cultura: EQR 609/611(Parque Ecológico Três Meninas). 

d. Estádio Regional de Samambaia (Rorizão): Centro Urbano, Quadra 301. 

e. Feicenter QS 410 

f. Feira Permanente Área Especial QN 202. 

g. Paróquia e Santuário de Santa Luzia: QS 304, Conjunto 3, lotes 1 a 3. 

h. Fórum e a Promotoria de Justiça, um dos melhores do Distrito Federal: QS 502. 

i. Parque Ecológico Três Meninas: EQR 609 / 611. 

j. Parque Gatumé: Entre as QR’s 425 e 427. 
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k. Pistão de Lazer: Avenida Sul, entre as quadras 100 / 300, e nas 1ª e 2ª Avenidas 

Norte, entre as quadras 200 / 400/600. 

l. Praça do Cidadão: QN 519 / 521. 

m. Vila Olímpica Rei Pelé QS 119. 

 

 
Cultura 

n. Via Sacra – Paixão do Cristo Negro (realizada na Sexta-feira da Paixão) 

o. Caminhada Mariana – Mês de maio 

p. Festa junina – Mês de junho 

q. Aniversário da região administrativa - 25 de outubro 

r. Sarau Complexo - Última sexta-feira de cada mês 
 
Diagnóstico da realidade: 

O CEPI Bambu atende um total de 174 crianças de 0 a 3 anos e 11 meses de idade 

em período integral. Funciona ininterrumpidamente das 07h30min às 17h30min de 

segunda a sexta-feira, seguindo o calendário escolar da Secretaria de Educação 

do Distrito Federal, com seu fechamento nos períodos de recesso e férias 

escolares. A comunidade onde a creche está inserida é composta por algumas 

pessoas de baixa renda e escolaridade e a pouca atividade financeira. Algumas 

famílias são desestruturadas tanto no ponto de vista emocional quanto ambiente 

físico. Diante disso este estabelecimento propõe-se a ofertar educação de 

qualidade com vistas à formação das crianças nos quatro eixos para a Educação 

Infantil, preconizados pelo Currículo em Movimento, o saber, Educar, Brincar, 

Cuidar e Interagir. A região administrativa a qual o CEPI Bambu se encontra é a de 

Samambaia, região essa que ainda apresenta algumas dificuldades sócio-

econômicas e infraestrutura. Existem famílias em situação de vulnerabilidade e 

muitas delas somente as mães trabalham para o sustento da família. De modo geral 

a comunidade se relaciona bem com a instituição sendo bastante participativa.  

Com o objetivo de conhecer o perfil socioeconômico-cultural da comunidade na 

qual a escola está inserida e avaliar as motivações e necessidades foi aplicado um 

questionário junto a anamnese escolar a todas as famílias, as quais têm filhos que 

estudam no Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI BAMBU. Entregamos 

174 questionários para os responsáveis pelos alunos. 
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 O CEPI está inserido na realidade de uma comunidade urbana., com comércio 

local, como panificadoras, feiras, farmácias, escolas, postos de saúde, delegacias, 

corpo de bombeiros, papelaria, igrejas, entre outros. A maior parte dos estudantes 

aqui atendida são filhos de trabalhadores e trabalhadoras assalariados e também 

muitos pais sem emprego fixo que fazem alguma atividade informal para o sustento 

familiar. A comunidade aqui inserida famílias com núcleos distintos, distinguindo as 

formações familiares uma das outras. 

Essa singularidade fica bem clara, e influencia diretamente na formação das 

crianças. Algumas famílias participam de projetos sociais como a Bolsa Família, 

devido a renda familiar necessitar desta complementação financeira para o bem-

estar das crianças.Ainda é perceptível o desejo por mais espaços de lazer e cultura, 

onde possam desfrutar com suas famílias momentos divertidos com segurança. 

Os dados referentes à pesquisa após a tabulação chegou-se aos seguintes dados: 

56 das famílias moram em casa própria e 118 em casa alugada. 

 

 

Quanto ao nível de escolaridade 41 possui o ensino fundamental, 116 o ensino 

médio, 17 o ensino superior. 

MORADIA 

Casa Alugada Casa Própria
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Dos pais que trabalham fora e tem carteira assinada 87 pais que não trabalham 

com carteira assinada, 59 e não trabalham 28. 

 

 

De acordo com a pesquisa 66 das famílias sobrevivem com apenas 01(um) salário 

mínimo, 88 mais de 01(um) salário mínimo e 20 com menos de 01(um) salário 

mínimo. 

 

ESCOLARIDADE

Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Superior

87
59

28

0

TRABALHO

Carteira Assinada Sem Carteira Assinada Não Trabalham
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FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 
Ao se discutir a função social da educação e da escola, a comunidade escolar 

entende a educação  enquanto prática social que se dá nas relações sociais que os 

sujeitos estabelecem entre si, nas diversas instituições e movimentos sociais, 

sendo, portanto, constituinte e constitutiva dessas relações. Assim, a escola, no 

desempenho de sua função social de formadora de sujeitos históricos, precisa ser 

um espaço que  possibilite a construção e a socialização do conhecimento 

produzido, vivo e que se caracteriza como processo em construção. 

No que tange à escola, o Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF 

considera que a função social da escola é a construção de uma sociedade que 

rompa com a ideia de dominação econômica de uma classe sobre a outra, 

constituindo uma escola vinculada à realidade dos sujeitos inseridos, inclusive  

tendo como base referencial os saberes dos próprios estudantes, ou seja, cabe à 

escola ser um espaço de transformação social, de resistência e luta por uma 

sociedade justa e solidária que dê visibilidade à população tornando-a agente de 

sua própria história, valorizando sua cultura, seus costumes, sua produção material 

e imaterial. 

Nesse sentido, é função da escola reconhecer o estudante  como sujeito de 

transformação social, considerando os movimentos e organizações que 

representam suas famílias como parte integrante do processo de construção do 

conhecimento e da gestão da escola. 

O ensino não é algo acabado e sim fato em contínua construção. O professor deve 

RENDA FAMILIAR

Salário Mínimo Mais de um Salário Mínimo

Menos de um Salário Mínimo
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valorizar a cultura de cada ser, cada um traz sua própria bagagem. A educação 

deixa de ser didática e taxativa para se tornar reflexiva, crítica e apta às mudanças 

para oportunizar ao estudante qualidade de ensino desde a mais tenra idade, direito 

garantido através da Constituição. 

Ao considerar a função social da escola estamos dando um novo sentido à 

educação, pois é seu papel não somente lançar o conteúdo, mas formar para 

cidadania e democracia. Essa função social deve estar além das fronteiras 

geográficas da escola, deve buscar a comunidade de forma a fazer com que esta 

entenda que a parceria escola-família funciona e é eficaz na formação dos 

estudantes. É no universo da escola que o estudante vivencia situações 

diversificadas que favorecem o aprendizado, para dialogar de maneira competente 

com a comunidade, aprender a respeitar e a ser respeitado, a ouvir e ser ouvido, a 

reivindicar direitos e cumprir obrigações, a participar ativamente da vida científica, 

cultural, social e política do país e do mundo. 

Não podemos falar em função social da escola sem destacar o papel da família, 

pois  é na família, mediadora entre o indivíduo e a sociedade, que se aprende a 

perceber o mundo e se situar nele.É a família formadora da primeira identidade 

social. Ela é o primeiro ponto de referência da criança, do adolescente ou do jovem. 

É nessa instituição, pois, que se dão os primeiros contatos com o mundo das regras, 

dos valores vigentes na sociedade. Ao se constituírem nas primeiras referências e 

figuras da autoridade, os pais e/ou responsáveis se tornam responsáveis pelas 

diferentes formas com que seus filhos irão passar posteriormente com os limites 

atribuídos pela vida em sociedade. A família assumindo o papel     de formador 

participa junto com a escola de um projeto comum que é formação e educação da 

criança. 

Desse modo, a escola concede a família seu status de educadora primeira das 

crianças, adolescentes e jovens e também pelos “novos modelos de famílias” 

surgidos com a transformação da sociedade. O significado da palavra participação 

deve estar bem claro para ambas as partes – escola e família – pois esta não pode 

se limitar a busca de problemas relacionados ao estudante, mas deve ser uma 

participação verdadeira, onde as famílias serão também responsáveis pela 

instituição escolar e pela sua atuação, sabendo cobrar e contribuir no momento 

certo. 
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A participação das famílias deve se concretizar no auxílio à atuação pedagógica 

escolar. Isso implica propiciar a escola o suporte necessário para que a educação 

escolar seja o fruto de coordenação e coerência entre as atuações dos professores 

e da família. Por parte da escola, essa participação da família deve ser considerada 

no próprio planejamento das tarefas que os professores realizam que, ao planejar 

o que fazer, deve ressaltar a importância do papel da família. 

Nessa perspectiva, o Centro da Primeira Infância BAMBU trabalha com projetos 

educacionais comprometidos com o desenvolvimento de ações que permitam a 

participação da família e que a principal   função da escola é a de promover o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e social de seus estudantes, ou seja, a formação 

integral para o exercício cidadania plena. 

A parceria do Centro Social Tia Angelina possui como característica auxiliar as 

famílias atendidas para incentivar a autonomia, não só financeira como social, 

impulsionando o comércio local gerando renda local, à medida que contrata pessoas 

da comunidade para as vagas de emprego oferecidas pela unidade conveniada. 

RECURSOS HUMANOS 
 
Nosso quadro de funcionários é o seguinte: 

 
 
 
 

 

Profissional Quantidade 

Diretor Pedagógico 01 

Coordenador Pedagógico 01 

Auxiliar Administrativo 01 

Secretário Escolar 01 

Professores 09 

Monitores 18 

Nutricionista 01 

Cozinheira 01 

Auxiliares de cozinha 02 

Porteiro 01 

Guardas Patrimoniais 02 

Auxiliares de Limpeza e conservação 03 
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Menor Aprendiz 01 

Total de servidores e funcionários 42 

 

Para a realização de um trabalho de qualidade temos uma equipe que em suas 

diferenças, complementam-se. E o do Centro de Educação da Primeira Infância 

Bambu de Samambaia tem muito orgulho de iniciar o ano letivo com cada um dos 

profissionais que com certeza fazem a diferença em nossa instituição. 

 

 

ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE ESCOLAR 
 
O Centro de Educação da Primeira Infância, visto pela comunidade escolar como de 

uma   estrutura           predial conservada, necessita de cuidados e reparos em sua 

estrutura devido aos seus  anos de existência. Para o ano letivo de 2022 temos salas 

de aula originalmente construídas para Bloco Pedagógico: 

Bloco Creche I e II- crianças de 04(quatro) meses a 03(três) anos; fraldário, 

sanitário infantil, repouso; sanitário Infantil PNE; solário; bloco Creche II - crianças 

de 03(três) anos; sanitário Infantil feminino e masculino; repouso; pátio coberto; 

espaço de integração entre as diversas atividades e diversas faixas etárias; parque 

infantil de areia descoberto; 09 salas de aula; sala de leitura/brinquedoteca 

(Brinquedos); 02 sanitários adultos; depósito; brinquedos e jogos pedagógicos; 

papéis variados e demais matérias pedagógicos; fantoches; materiais recreativos. 

Para atendimento geral: Sala da direção/secretaria escolar; sala dos professores; 

sala dos coordenadores pedagógicos; sala dos auxiliares e funcionários; secretaria 

escolar; copa e banheiros; refeitório, sendo que alguns dos ambientes da escola 

foram adaptados para atenderem a demanda de determinados serviços, depósito, 

acesso Serviço, triagem e lavagem; área externa, depósito de lixo orgânico e 

reciclável; cozinha; bancada de preparo de carnes; bancada de preparo de legumes 

e verduras, área de cocção; bancada de passagem de alimentos prontos; bancada 

de recepção de louças sujas; pia de lavagem de louças; pia de lavagem de 

panelões; despensa, refeitório; buffet; lactário; área de preparo de alimentos ( 

mamadeiras e sopas) lavagem de utensílios; lavanderia; balcão de recebimento e 

triagem de roupas sujas; tanques e máquinas de lavar; bancada de passar roupas 

com prateleiras; deposito de materiais de limpeza; vestiário feminino e masculino; 
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sala de Energia Elétrica ( S.E.E). 

 

Estratégia de matrícula 
 
Este estabelecimento propõe-se a ofertar educação de qualidade com vistas à 

formação das crianças nos quatro eixos para a Educação Infantil, preconizados 

pelo Currículo em Movimento, o saber, Educar, Brincar, Cuidar e Interagir 

A estratégia de matrícula para o ano letivo de 2022 organizou a enturmação das 

crianças do seguinte modo: 

 

ORGANIZAÇÃO DOS SEGMENTOS 
 

 
ETAPA 

 
FAIXA ETÁRIA 

 
Nº DE 

CRIANÇA
S 

 
Nº 
DE 

T
U
R
M
A 
S 

BERÇÁRIO I 04 meses ou a completar até 31 de março do 
ano da 

Matrícula 

12 01 

BERÇÁRIO II 01 ano completo ou a completar até 31 de 
março do 

ano da matrícula 

12 01 

MATERNAL I 02 anos completos ou a completar até 31 de 
março 

do ano da matrícula 

22 03 

MATERNAL II 02 anos completos ou a completar até 31 de 
março 

do ano da matrícula 

14 01 

MATERNAL II 03 anos completos ou a completar até 31 de 
março 

do ano da matrícula 

        24 02 

MATERNAL II 03 anos completos ou a completar até 31 de 
março 

do ano da matrícula 

       22 01 

TOTAL      174 09 
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ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE GESTORA E PEDAGÓGICA 

A parceria entre a SEEDF e a OSC prevê a contratação de profissionais para 

desenvolver atividades educacionais sistemáticas, pedagógicas e administrativas, 

conforme Plano de Trabalho aprovado. As contratações são realizadas em 

consonância a qualificação exigida para a função e de acordo com as normas da 

Consolidação das Leis do Trabalho 

Decreto-Lei n°5.452 de 1943 e suas alterações. O quadro de profissionais esta 

organizado de modo a assegurar o atendimento pedagógico e administrativo em 

tempo integral de 10 horas, durante todo o período de vigência do Termo de 

Colaboração. Todos os profissionais que atuam no CEPI Bambu, além de exercer 

sua função específica, tem a responsabilidade com a educação e o cuidado com 

as crianças. 

A função de Diretor (a) Pedagógico(a): 

Desenvolve suas atividades com carga horária de 40 horas semanais. Ter 

habilitação em Administração Escolar e/ou Gestão Escolar/Educacional, obtido em 

nível de graduação ou pós-graduação, devidamente comprovada, por meio de 

diploma ou certificado de curso reconhecido, expedido por instituição de educação 

superior. 

O Diretor-líder, segundo o entendimento institucional, é aquela pessoa que deve 

ser capaz de interpretar as suas necessidades e apresentar alternativas que 

permitam a satisfação dessas necessidades e a realização das metas da instituição 

escolar. A Direção é responsável por dirigir, coordenar e avaliar a ação educativa 

e administrativa, estabelecer as diretrizes que norteiam as atividades didático-

pedagógicas e administrativas desenvolvidas e delegar competência, quando 

necessário, cumprir e fazer cumprir as leis de ensino; representar oficialmente a 

instituição perante as autoridades, assinar e expedir a documentação escolar, em 

conjunto com a secretaria escolar e praticar os demais atos inerentes à sua função. 
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A função de Coordenador(a) Pedagógico(a): 
 

Desenvolver suas atividades com carga horária de 40 horas semanais. É 

necessário ser Licenciado no Curso de Pedagogia ou Curso Normal Superior. 

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

da Proposta Pedagógica da Instituição;  

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

de implementação e de avaliação da Proposta Pedagógica da Instituição; Articular 

ações pedagógicas entre professores, equipes de Direção e da Coordenação 

Regional de Ensino, assegurando o fluxo de informações; Estimular, orientar e 

acompanhar o trabalho docente na implementação das Orientações Pedagógica e 

Curriculares da SEEDF; Acompanhar as atividades pedagógicas das professoras 

durante a docência e promover momentos de formação  

 

durante a coordenação pedagógica; Acompanhar e orientar as atividades das 

monitoras e promover momentos de formação; Divulgar, estimular e propiciar o uso 

de tecnologias de comunicação e informação, no âmbito da instituição; Orientar os 

profissionais, em especial os recém-contratados, quanto ao desenvolvimento da 

Proposta Pedagógica e Regimento da Instituição, á adoção e implementação das 

Orientações Pedagógicas e Curriculares, ao preenchimento do Diário de Classe e 

dos Instrumentos de Avaliação, entre outros; Divulgar, participar e incentivar dos  

 

professores em todas as ações pedagógicas, promovidas pela instituição 

educacional e pela SEEDF, em especial pela Subsecretaria de Educação Básica, 

Coordenação de Educação Infantil e Coordenação Regional de ensino; Propor e 

preparar espaços/tempos de reflexão, elaboração e preenchimento de 

instrumentos e procedimentos avaliativos da equipe; Auxiliar os demais 

profissionais nos serviços correlatos a sua função, sempre que se fizer necessário; 

Serviço de Coordenação Pedagógica, exercido por profissionais qualificados para 

a função, responsável em dinamizar o processo promovendo a melhoria qualitativa 

do ensino no seu âmbito de atuação. Visando à unidade e a qualidade do processo 

de ensino e de aprendizagem. 
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São atribuições do Secretário (a) Escolar: 
 

Ter habilitação em técnico de secretariado escolar e autorizado pelo Órgão 

competente para o exercício da função. Cabe ao Secretário escolar: Planejar e 

executar atividades de escrituração escolar, de arquivo, de experiente e de 

atendimento a toda comunidade escolar em assuntos relativos à sua área de 

atuação; Assistir a direção em serviços técnico-administrativos, especialmente, 

referente à vida escolar das crianças nas instituições escolares; Planejar, 

coordenar, controlar e supervisionar as atividades da secretaria escolar; Organizar 

e manter atualizados a escrituração escolar, o arquivo, as normas, as diretrizes, a 

legislação e demais documentos relativos à organização e funcionamento escolar; 

Instruir processos sobre assuntos pertinentes à secretaria escolar; Atender aos 

pedidos de informação sobre processos relativos à secretaria escolar e demais 

documentos, respeitando o sigilo profissional; Manter cadastro atualizado das 

crianças e de responsáveis, à disposição dos técnicos da SEDF para verificação, 

sempre que solicitado, bem como o mapa de atendimento de frequência 

discriminando nome completo, data de nascimento, data de ingresso, e, se for o 

caso, data de desligamento e demais  

documentos sugeridos pela SEEDF; Coordenar a renovação de matrículas e 

efetuar matrículas novas, observando os critérios estabelecidos na Estratégia de 

matrícula; Compor turmas, de acordo com os critérios estabelecidos nas 

Estratégias de Matrículas; Assinar documentos da secretaria escolar, de acordo 

com a legislação vigente; Incinerar documentos escolares, de acordo com a 

legislação vigente; Manter atualizadas as informações para emissão da 

documentação escolar; 

Prestar atualmente, as informações relativas ao Censo Escolar e as Solicitadas 

pela SEDF; Orientar o preenchimento dos diários de classe; Acompanhar o 

cumprimento das 

horas letivas anuais; Executar outras atividades compatíveis com função sempre 

que se fizer necessário. 

São atribuições do (a) Professor (a): 
 

Ter concluído o Curso de Pedagogia ou Normal Superior ou cursando Pedagogia 
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no último Semestre. O docente e constituído por professores legalmente habilitados 

ou qualificados, são contratados na obediência das leis de ensino aplicáveis, 

combinadas com o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho e das Normas 

do Regimento Escolar. 

Desenvolver as atividades docentes, diretamente com a turma que lhe for atribuída 

de 5 horas. A coordenação deverá ser realizada diariamente em horário antes da 

aula e após a aula conforme convenções colegiadas, oportunizando a participação 

em cursos de formação propostos pela instituição, ou oferecidos pela SEEDF e, 

adotar a dissociabilidade do educar e cuidar nas atividades desenvolvidas na 

instituição; Planejar individual ou coletivamente, todo o trabalho pedagógico a ser 

desenvolvido; Participar da elaboração e implementação da proposta pedagógica 

e dos processos de avaliação da instituição; Propiciar às crianças a formação 

necessária ao seu desenvolvimento e aprendizagem; desenvolver a imaginação, 

curiosidade, criatividade e a expressão das crianças em suas múltiplas linguagens: 

gestual, corporal, verbal, musical, escrita, virtual, matemática, digital. Estar 

presente em todas as atividades programadas para a turma. Participar de reuniões 

pedagógicas, no âmbito da instituição e da SEEDF, e demais reuniões de interesse 

da comunidade escolar; tratar igualmente a todos, crianças, famílias e profissionais, 

considerando a diversidade, sem reprodução dos estereótipos de gênero, etnia, 

credo religioso, convicção política e/ou filosofia e condições físicas e intelectuais; 

Preencher o registro da vida escolar da criança, em documentos propostos pela 

SEEDF (RDIC), e também aqueles peculiares á instituição, cumprir os prazos 

fixados pela direção da instituição; Participar integralmente dos períodos dedicados 

ao planejamento, á avaliação e ao desenvolvimento profissional; estar presente em 

todas as atividades programadas para a turma, Participar dos momentos de 

higienização das crianças;  

Acompanhar, orientar e apoiar as crianças no horário das refeições; Colaborar com 

coordenação, direção e outros profissionais do estabelecimento, fornecendo 

informações que possam auxiliá-los em seus trabalhos com as crianças. Executar 

outras atividades compatíveis com sua função, sempre que se fizer necessário. 
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São atribuições do(a) Monitor(a): 
 

Ter formação mínima de ensino médio. Cabe ao monitor (a): 

Reconhecer e adotar a dissociabilidade do educar e cuidar nas atividades 

desenvolvidas na instituição; Acompanhar as orientações e executar as atividades 

propostas pela direção, pela coordenação e pelo (a) professor (a); Conhecer e 

acompanhar sob orientação do professor (a), o planejamento pedagógico; 

Participar de curso de formação proposta pela instituição, ou oferecidos pela 

SEEDF; Auxiliar o professor (a) em todas as atividades em sala de aula; Fornecer 

ao professor informações baseadas em suas observações sobre o desempenho 

das crianças em atividades sob sua supervisão e fazer registros no livro de 

ocorrência. Participar das reuniões organizadas pela instituição; Organizar a 

mochila/sacola das crianças, acondicionando as roupas usadas em sacos plásticos. 

Quando necessário, enxaguar a peça para retirada de fezes, vômitos ou outros; 

Acompanhar, orientar e apoiar as crianças nos horários das refeições; Realizar os 

procedimentos necessários á higiene das crianças, tais como: uso do sanitário, 

escovação dos dentes, banho e troca de fraldas, colocação de peças de vestuário 

e calçados, asseio capilar, entre outros, ajudando-se a se tornarem independentes; 

Acompanhar e supervisionar as crianças no parque, no pátio, em atividades de 

psicomotricidade e em eventuais passeios; Propiciar atividades lúdicas para as 

crianças que acordam no horário de repouso, tais como: contar histórias, distribuir 

massinha de modelar ou brinquedos, entre outras; Executar demais serviços 

correlatos á sua função. 

 

São atribuições do(a) Nutricionista: 
 

O Nutricionista é um profissional legalmente habilitado ou ter graduação em 

Nutrição e estar regularmente inscrito no Conselho Regional de Nutrição da sua 

respectiva jurisdição. Cabe ao Nutricionista: 

Planejar organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e 

nutrição; Elaborar e assinar cardápios balanceados e variados, com periodicidade 

semanal, de acordo com as necessidades alimentares das crianças, incluindo 

alimentos de origem animal, vegetal e mineral, balanceando-se na observação da 
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aceitação dos alimentos; Calcular os parâmetros nutricionais para atendimento da 

clientela com base em recomendações nutricionais, avaliando nutricional e 

necessidades nutricionais específicas; Avaliar cardápios, adequando-os às faixas 

etárias e perfil epidemiológico da população  atendida,  respeitando  suas  

deficiências  e  necessidades  nutricionais,comportamento, peculiaridades, 

hábitos alimentares, nível socioeconômico e outros aspectos relevantes; Planejar, 

orientar e supervisionar as atividades de seleção compra armazenamento, 

produção e distribuição dos alimentos, zelando pela qualidade dos produtos, 

observadas as boas práticas de higiênicas e sanitárias; Identificar crianças 

portadoras de patologias e deficiências associadas a nutrição, para o atendimento 

nutricional adequado; Planejar e supervisionar a adequação de instalações físicas, 

equipamentos e utensílios, de acordo com as inovações tecnológicas; Elaborar e 

implantar o Manual de Boas Práticas, aos profissionais que cuidam da alimentação, 

avaliando e atualizando os procedimentos operacionais sempre que necessário; 

Desenvolver projetos de educação alimentar e nutricional para a comunidade 

escolar, promovendo a consciência social, ecológica e ambiental; Colaborar e/ou 

participar das ações relativas ao diagnóstico e monitoramento nutricional da escola. 

Atender a necessidade de nutrientes como vitamina e minerais, e suprir 

insuficiência indispensável nesta fase da vida infantil. 

RECURSOS MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS 

 

Os materiais compreendem objetos, livros e impressos de modo geral, brinquedos, 

jogos, papéis, tecidos, fantasias, tapetes, almofadas, massas de modelar, tintas, 

madeiras, gravetos, figuras, ferramentas, dentre outros. Esses podem ser 

recicláveis ou reutilizáveis, industrializados, artesanais, de uso individual e/ou 

coletivo, sonoros, visuais, riscantes e/ou manipuláveis, de diversos tamanhos, 

cores, pesos e texturas, com diferentes propriedades. Vale destacar que as 

crianças produzem cultura e são produto dela, de modo que a interpretação e 

releitura que fazem do mundo e das coisas que estão à sua volta revertem-se em 

possibilidades de novos conhecimentos e aprendizagens. 

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. É interessante que os ambientes, seja dentro dos espaços da 
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instituição de Educação Infantil ou fora de seus muros, permitam explorações 

individuais, grupais, simultâneas, livres e/ou dirigidas pelos profissionais da 

educação, não limitando a intencionalidade das atividades propostas. É importante 

que as crianças vivenciem experiências diversificadas em espaços que 

disponibilizem uma variedade de atividades, percebendo os formatos,cores 

,texturas, odores, dentre outros aspectos que podem ser sentidos e compartilhados 

entre as crianças. 

Quando a criança tem a oportunidade de participar de situações cotidianas que 

lidam com duração, periodicidade e sequência, ela consegue antecipar fatos, fazer 

planos e elaborar sua noção de tempo. Neste espaço, cabe uma breve 

consideração sobre as possíveis denominações que um currículo pode comportar 

em relação à organização do trabalho  

pedagógico: atividades, temas geradores, projetos, vivências, entre outras. O 

importante é que essas estratégias sejam passíveis de atribuição de sentido por 

parte das crianças, e não sirvam apenas para mantê-las ocupadas ou controladas, 

afastando-as das experiências de vivenciar seu protagonismo infantil no processo 

educativo. Além disso, é importante considerar as necessidades e interesses das 

próprias crianças, ou seja, o tempo destinado às atividades precisa ser 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. 

É importante enfatizar que a rotina é apenas um dos elementos que compõem o 

cotidiano. Geralmente, a rotina abrange recepção, roda de conversa, calendário, 

clima, alimentação, higiene, atividades de pintura e desenho, descanso, brincadeira 

livre ou dirigida, narração de histórias, entre outras ações. Ao planejar a rotina da 

turma, o professor deve considerar os elementos: materiais, espaços e tempos, 

bem como os sujeitos que estarão envolvidos nas atividades, pois tudo deve 

adequar-se à realidade das crianças. 

A Creche tem como foco a formação de hábitos e atitudes, recreação e exploração 

do ambiente através do CUIDAR e EDUCAR em sua inseparabilidade, o 

desenvolvimento da linguagem, atividades diversas de estimulação e socialização. 

Suas ações são pautadas na importância do brincar que é um componente de suma 

importância na formação do cidadão. 
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Segundo Vygotsky (1984) define a brincadeira como criadora de uma “zona de 

desenvolvimento proximal”, que seria o caminho que a criança percorrerá para 

desenvolver funções que estão em processo de amadurecimento e serão 

consolidadas em um nível de desenvolvimento real. Isso ocorre, já que no 

brinquedo, a criança age como se fosse mais velha do que é realmente. 

Nos encontros com o corpo docente, os debates promovidos pela Coordenadora 

sobre a Educação Integral resultaram na concordância com a proposta da SEEDF 

de que essa Educação deve compreender tempos, espaços e oportunidades 

educacionais. 

Tendo em vista a necessidade de um aprofundamento teórico-prático do corpo 

docente, bem como, da equipe pedagógica, apresentamos os principais elementos 

da Teoria Histórico-Cultural, da Pedagogia Histórico-Crítica e os passos da 

respectiva Didática. A Teoria Histórico-Cultural explica o aprendizado humano a 

partir de sua natureza social, a Pedagogia Histórico-Crítica empenha-se em colocar 

a educação a serviço da transformação das relações sociais e a Didática da 

Pedagogia Histórico-Crítica busca traduzir para a sala de aula o processo dialético 

– prática-teoria-prática –de elaboração do conhecimento científico. Desta forma, 

entendemos que a Teoria Histórico-Cultural e a Pedagogia Histórico-Crítica 

constituem um método eficiente de leitura de mundo e de análise da educação 

que se expressa numa Didática capaz de ser um instrumento significativo de 

elaboração do conhecimento científico na perspectiva da transformação social. 

O objetivo principal do estudo deste material é possibilitar ao professor a 

compreensão do seu papel fundamental no processo de ensino e aprendizagem, à 

luz destas teorias, com vistas à apropriação efetiva dos conhecimentos científicos 

e à formação humana de nossos alunos. 

Entre aprendizagem e desenvolvimento existem relações complexas. O 

aprendizado das crianças começa muito antes de elas frequentarem a escola. O 

aprendizado e desenvolvimento estão inter-relacionados desde o primeiro dia de 

vida da criança. 

VIGOTSKI (1999), afirma ainda que “ o aprendizado humano pressupõe uma 

natureza social específica, e um processo através do qual as crianças penetram na 
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vida intelectual daquelas que a cercam”. Diante destes pressupostos, constata-se 

ainda que 

Aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o aprendizado 
adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em 
movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, 
seriam impossíveis acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto 
necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções 
psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas. 
(VIGOTSKI, 1999b, p.103). 

Tempos em que todas as atividades são educativas e curriculares, sejam 

esportivas, de lazer, culturais, artísticas, de comunicação, de educação ambiental 

ou inclusão digital, e/ou inclusão social. Conscientes de que essa compreensão de 

tempo escolar exige níveis mais complexos e flexíveis de organização dos 

trabalhos pedagógicos estabelecidos os horários, planejamentos, prazos e 

execução de tarefas na carga horária curricular para propiciar vivências 

multidimensionais distribuídas de forma articulada e integrada sempre buscando 

“que a criança goste da escola, queira estar na escola”. Nesse ideal, fundamenta-

se os eixos integradores Cuidar, Educar Brincar e Interagir desta Proposta 

Pedagógico. 

O Cuidar inclui todas as atividades ligadas ao cotidiano de qualquer criança: 

“alimentar, lavar, trocar, proteger, consolar”, em resumo atitudes e procedimentos 

que tem como objetivo atender às necessidades da criança no seu delicado e 

importante processo de crescimento e desenvolvimento. 

O Educar entrelaça todos os momentos do dia, remete a situações de cuidado, 

brincadeiras, de diálogos entre crianças e adultos e crianças entre si. São as 

aprendizagens orientadas de forma integrada. Quanto aos Espaços, a escola se 

torna uma articuladora e organizadora de muitas outras oportunidades 

educacionais na comunidade 

O Brincar oferece condições para que a criança exerça sua criatividade de forma 

diversificada. Enquanto brinca a criança amplia seu conhecimento ao criar 

situações imaginárias reproduzindo simbolicamente as experiências vivenciadas 

em família e na sociedade. 

O Interagir se situa em uma educação cautelosa, a afetividade tem papel importante 

por ser essencial ao ser humano, pois faz parte dos relacionamentos humanos. E 

esta interação social que ocorre diariamente dentro da Instituição educacional 
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permite ao aluno manifestar sentimentos e emoções, e também desenvolver suas 

relações sócio afetivas. 

A escola é o ambiente que recebe diferentes sujeitos (Origens diversas, histórias, 

crenças e opiniões distintas) que trazem discursos que colaboram para efetivação 

e transformação da prática pedagógica. Na elaboração deste Projeto o diálogo com 

a comunidade é importante para compreender a finalidade e se sentir participante 

da 

escola que também lhe pertence. Quanto ao item oportunidades Educacionais, é 

importante garantir direitos e oportunidades para todos. É preciso garantir a 

aprendizagem de todos. 

Assim, ressaltamos os princípios da Educação Integral, tal como apresentados pela 

SEEDF: 

 Integralidade 

 Transversalidade 

 Diálogo escola-comunidade 

 Territorialidade 

 Trabalho em rede 

 

            Finalmente, o Currículo baseia-se na Pedagogia Histórico- crítica e na Psicologia 

histórico-cultural porque não pode desconsiderar o contexto social, econômico e 

cultural dos estudantes. 

           A função básica da escola é garantir a aprendizagem de conhecimentos, 

habilidades e valores necessários à socialização do indivíduo. Estas aprendizagens 

devem constituir-se em instrumentos para que o educando compreenda melhor a 

realidade que o cerca, favorecendo sua participação em relações sociais cada vez 

mais amplas, possibilitando a leitura e interpretação das mensagens e informações 

que hoje são amplamente veiculadas, preparando-o para a inserção no mundo e 

para a intervenção crítica e consciente na vida pública. Sem estas aprendizagens, 

dificilmente ele poderá exercer seus direitos de cidadania. 

Neste contexto, essa Instituição de ensino exerce a sua função social, à medida 

que, envolve o educando em todo processo educativo, respeita suas diferenças e 
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percebe-se como espaço de desenvolvimento formal contribui para que a 

aprendizagem seja mais tranquila. 

 

PRINCÍPIOS 
 
Diante dos avanços sociais e tecnológicos a escola deve proporcionar a 

diversificação e a apropriação dos conteúdos, visando o desenvolvimento de 

competências pelo Educandos para que compreendam e atuem no mundo em que 

vivem, considerando as questões sociais contemporâneas para que os mesmos 

possam exercer seus direitos e deveres numa participação ativa na vida científica, 

cultural, social e política, ou seja, uma educação para além da escola. 

Nessa visão, nos ancoramos na pedagogia histórico-crítica e na psicologia 

histórico- cultural, através de um trabalho pedagógico apoiado na prática social e 

por meio da mediação, da linguagem e da cultura. As aprendizagens ocorreram na 

interação do sujeito com o meio e com os outros, buscando não somente 

explicações para as contradições sociais. 

Assim, a prática é desenvolvida em uma perspectiva da construção da Educação 

Integral, que preconiza ações para o desenvolvimento humano em todas as suas 

dimensões, além da necessidade de garantir direitos e oportunidades fundamentais 

para a população infantil. O planejamento e organização das ações devem seguir 

os princípios da integralidade intersetorialização, transversalidade, diálogo com a 

comunidade, territorialidade e trabalho em rede. Estes princípios buscam o resgate 

da pessoa humana favorecendo seu crescimento pleno e integral e reconhecendo 

a necessidade de atender o educando com respeito às diferenças individuais e 

estilos e ritmo de aprendizagem. Dentro de uma metodologia ativa e participativa, 

o aluno aplica o refletido desenvolvendo uma postura que lhe possibilita utilizar a 

verdade conquistada na busca de soluções para uma determinada situação com 

cooperatividade para resolvê-la. 

Princípios Éticos 
 

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

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

e singularidades. O trabalho educativo organiza-se e estrutura-se de modo a 
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assegurar às crianças a manifestação de seus interesses, desejos e curiosidades, 

a valorização de suas produções, o apoio à conquista da autonomia na escolha de 

brincadeiras e de atividades, de modo a viabilizar: 

1. ampliação das possibilidades de aprendizado e de compreensão de mundo 

e de si próprio; 

2. construção de atitudes de respeito e solidariedade, fortalecendo a autoestima 

e os vínculos afetivos; 

3. combate aos preconceitos, discriminações negativas e bullying; 

4. conquista da independência, inclusive nos cuidados pessoais diários; 

a. aprendizado sobre o valor de cada pessoa e dos diferentes grupos culturais; 

5. aquisição dos valores, como os da inviolabilidade da vida humana, a liberdade 

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

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

e economicamente; 

6. respeito à diversidade religiosa e cultural e combate a toda forma de racismo, 

machismo, sexismo e homofobia; 

7. respeito a todas as formas de vida, o cuidado de seres vivos e a preservação 

dos recursos naturais; 

8. cuidado com os bens materiais e patrimônio histórico-cultural. 
 
 
Princípios Políticos 

 

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

respeito à democracia. A criança, produtora e consumidora de cultura, é 

participante da vida social, modifica e é modificada pelas interações que estabelece 

com o outro, com a cultura e com o ambiente, por meio das múltiplas linguagens. 

Dessa forma, a instituição deve proporcionar-lhe: 

• formação participativa e crítica; 

 
• contextos que lhe permitam expressar sentimentos, ideias, questionamentos; 

 
• situações em que aprenda a opinar e a considerar os sentimentos e a opinião 

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

• experiências bem sucedidas de aprendizagens e oportunidades para o alcance 
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de aquisições afetivas e cognitivas; 

• ampliação das possibilidades de cuidar e ser cuidada, de se expressar, 

comunicar e criar, de organizar pensamentos e ideias, de conviver, brincar e 

trabalhar em grupo, de ter iniciativa e buscar soluções para os problemas e conflitos 

que se apresentam às mais diferentes idades 

Articula projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos entre as políticas 

públicas de diferentes campos, de forma a contribuir para a melhoria da qualidade 

da educação. 

Princípios Estéticos 
 

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

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

as manifestações artísticas oportuniza-lhe o desenvolvimento da imaginação, de 

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

linguagens (gestual, corporal, plástica, verbal, musical, escrita e midiática, entre 

outras), a partir de estímulos sensoriais e pela leitura e releitura, criação e recriação, 

apropriando-se de muitos saberes. Para isso, é necessário que haja: 

• valorização do ato criador das crianças, garantindo-lhes a participação 

em experiências diversificadas; 

• organização de um cotidiano de situações agradáveis, estimulantes, que 

desafiem o que já sabem sem ameaçar sua autoestima nem promover 

competitividade; 

• possibilidade de apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que 

circulam em nossa sociedade, selecionados pelo seu valor formativo em relação 

aos objetivos definidos pelo projeto político-pedagógico em desenvolvimento; 

• oportunidade de apreciação de suas próprias produções e a exposição a 

adultos e outras crianças. Ressalte-se que esses princípios também devem guiar 

as relações dos 

adultos (profissionais e famílias) para que lhes sejam dados suportes na 

consolidação da Educação Infantil. 
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Tem por objetivo vincular a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais do 

aluno e da comunidade local. Pressupõe a aceitação de muitas formas de ensinar, 

considerando os diversos conhecimentos que aluno traz fora da escola. Dentro 

deste princípio os eixos são: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação 

em para os direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. 

Princípios da Educação Integral 

Os princípios norteadores da Educação Infantil na instituição   são baseados na 

execução e organização da educação integral levando em consideração a 

integralidade, intersetorialização, transversalidade, diálogo comunidade e escola, 

territorialidade e trabalho em rede, sendo os mesmos baseados no Currículo em 

Movimento da Educação Infantil. 

Integralidade 
 

O CEPI considera a criança um ser único e inteiro, ou seja, um ser indivisível e 

considera manter íntegros seus aspectos afetivos, cognitivos, psicomotores e 

sociais. Priorizam-se ações que compreendam o respeito, a solidariedade e a 

formação de cidadãos conscientes, que entendam as diferenças singulares de um 

todo. Valorizamos as habilidades e potencialidades de cada indivíduo. 

Intersetorialização 
 

Para que ocorra um desenvolvimento da criança diante de uma perspectiva de 

educação integral, se faz necessário um trabalho articulado entre pessoas, 

instituições e politicas. A partir dessa visão o trabalho no CEPI visa uma dinâmica 

pautada pelo diálogo que viabiliza a interação e participação da comunidade 

escolar com base na proposta pedagógica e no Currículo em Movimento da 

Educação Infantil, para que ocorra um desenvolvimento pleno da criança. 

Transversalidade 
 

Levando –se em consideração o período de permanência da criança na creche, 

seus mais diversos conhecimentos deverão ser levados em consideração em 

respeito e valorização do que eles trazem de fora para a creche. O CEPI diversifica 

atribui as suas formas de ensinar, proporcionar o desenvolvimento do individuo 

como um todo. Suas opiniões e ideias são respeitadas. Trabalha-se com foco na 



31 

 

 

ludicidade, afetividade e respeito, elementos indispensáveis no processo ensino 

aprendizagem. 

Diálogo Escola e Comunidade 
 

A instituição oferta Educação Infantil para b e b ê s  e  crianças bem pequenas 

sendo que não é o único lugar de aprendizagens durante a primeira infância. Sendo 

assim, não é possível imputar à Educação Infantil toda a responsabilidade em 

relação aos pequenos. Somente pelo trabalho intersetorial – educação, saúde, 

cultura, esporte, assistência social, sociedade civil organizada e, sobretudo, a 

família e/ou responsáveis –, é possível assegurar que os direitos das crianças 

sejam efetivados cotidianamente. Nesse sentido, é essencial a interação família 

e/ou responsáveis com a instituição educativa, tendo como fio condutor a intenção 

de garantir à criança seu desenvolvimento integral. Há legislações vigentes que 

indicam e confirmam a necessidade de refletir, promover e aperfeiçoar a interação 

família e/ou responsáveis e instituição que oferta Educação Infantil, tais como a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, que ressaltam que os direitos fundamentais das crianças 

sejam assumidos como responsabilidade de todos. Ainda no que se refere às 

legislações que asseguram o direito de participação das famíliase/ou responsáveis, 

as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica – DCN reafirmam que: 

 
O atendimento aos direitos da criança na sua integralidade requer 
que as instituições de Educação Infantil, na organização de sua 
proposta pedagógica e curricular, assegurem espaços e tempos 
para participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o 
respeito e a valorização das diferentes formas em que as famílias 
se organizam (BRASIL, 2013, p. 92). 

 
Essa proximidade entre instituição e família e/ou responsáveis se faz de forma 

sistemática e com intencionalidade educativa, uma vez que os efeitos são 

constituídos a partir desse vínculo. Assim, para que os laços sejam estreitados, a 

relação seja de confiança mútua e o núcleo das ações seja a criança, a instituição 

organiza-se no sentido de: 

 Ter uma postura acolhedora em relação às famílias e/ou responsáveis de 

todas as crianças; 

 Considerar famílias e/ou responsáveis e comunidade parceiros 

protagonistas da 
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instituição educativa; 

 Programar formas de conversar com as famílias e/ou responsáveis, 

individualmente  

ou em grupos, de modo a conhecer suas expectativas, preocupações, 

reivindicações e trocar informações sobre as crianças; 

 Apresentar e discutir o cotidiano e a Proposta Pedagógica da instituição que 

oferta 

Educação Infantil por meio de fotos, projeções de slides ou filmes de uma atividade, 

de exposições de produções infantis, de reuniões ou participação direta das 

famílias e/ou responsáveis nas atividades da instituição educativa; 

 Convidar a família e/ou responsáveis para produzir algo ou realizar 

atividades ou projetos com as crianças; 

 Envolver a família e/ou responsáveis em projetos, tais como narração e ou 

leitura de histórias para as crianças em casa, pesquisas etc. 

A instituição juntamente com a família e/ou responsáveis, exercem funções 

distintas e complementares, e tem com objetivo comum: possibilitar às crianças o 

seu desenvolvimento integral, considerando os ritmos e tempos de cada sujeito. 

 

Territorialidade 
 

São as peculiaridades de cada território que dão subsídio para a formulação do 

currículo que contribui para o planejamento, para a prática pedagógica e para 

avaliação do processo educativo. É primordial pensar sobre o território que se 

constitui, influencia a atuação pedagógica e que, dialeticamente, sofre a influência 

de todos os educadores. O Distrito Federal está situado na Região Centro-Oeste, 

sendo uma das 27 unidades da federação brasileira. É a menor unidade federativa 

do Brasil e a única que não possui municípios. Em seu território, encontra-se a 

capital federal do Brasil, Brasília, que também é a sede do governo do Distrito 

Federal. O Distrito Federal é um quadradinho no meio do mapa do Brasil, mas nem 

por isso deixa de ter suas características próprias. É constituído por pessoas de 

todas as unidades federativas do Brasil, mesmo sendo o ente federado de menor 

idade, possui uma população que nasceu, cresceu e contribui para a constituição 

social, cultural e histórica desse lugar. 
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Trabalho em Rede 
 

O trabalho em equipe do CEPI requer uma interação permanente entre a 

comunidade escolar, direção, coordenação, professores, pais/responsáveis e 

alunos. Tem-se o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem, informações e 

trocas de experiências. Esse deve ser um trabalho conjunto para garantir direitos e 

oportunidades iguais para todos e como sempre um pleno desenvolvimento da 

criança. 

Princípios Epistemológicos 
 

Nesse contexto o currículo em movimento diz que toda proposta curricular é situada 

social, histórica e culturalmente: é a expressão do lugar de onde se fala e dos 

princípios que a orientam. Quando se fala em princípios espistemiológicos do 

Currículo da Educação Básica as SEEDF nos remete ao que compreendemos 

como princípios. Que são ideais daquilo que pretendemos atingir e expressarmos 

o que consideremos fundamental. Dentro dessa proposta de Currículo Integral os 

princípios orientadores são: teoria e prática, interdisciplinaridade, contextualização 

e flexibilização. Esses princípios são cruciais ao enfoque teórico e a prática 

pedagógica no que tange os conteúdos curriculares e a articulação dos múltiplos 

saberes que circundam os espaços sociais e escolares. 

Unicidade entre teoria e prática 
 

Para que haja eficácia entre teoria e prática prioriza-se estratégias que promovam 

análise, reflexão crítica sintetizando a aplicação de conceitos que construam 

conhecimento, envoltos de incentivos constantes ao raciocínio, dúvidas, 

problematização e questionamentos. 

Interdisciplinaridade e Contextualização 
 

A Educação Infantil, segundo os artigos 29 e 30 da LDB é a “primeira etapa da 

Educação Básica”. Essa lei consagra definitivamente o atendimento às crianças de 

até cinco anos de idade, como parte da estrutura e do funcionamento dos sistemas 

educacionais. Seguindo a mesma direção, a BNCC define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais para a Educação Infantil e demais etapas 
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da Educação Básica, afirmando a necessidade e importância de atendimento 

educativo às crianças da primeira infância :A Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver 

ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham 

assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade 

com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2017, p. 05). Na 

Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm 

como eixos estruturantes o educar e o cuidar, bem como o brincar e o interagir. 

Portanto, fica claro que essa etapa da Educação Básica não se organiza com 

base em conteúdos, componentes curriculares ou áreas do conhecimento. 

As crianças têm muito a aprender. Suas aprendizagens devem se apoiar nos 

direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer. Todos 

eles emergem dos princípios éticos, estéticos e políticos expressos nas DCNEI 

(BRASIL, 2010a, p. 16) que devem pautar as propostas pedagógicas para a 

Educação Infantil: 

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

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

ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades; 

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

democracia e aos direitos de cidadania; 

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

liberdade de expressão nas diversas manifestações culturais e artísticas. 

Esses princípios engendram os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, 

de acordo com a BNCC (BRASIL, 2017): 

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

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

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

cultura e às diferenças entre as pessoas; 

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

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

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

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

relacionais; 
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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; 

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. 

A concepção expressa neste Projeto Politico Pedagógico é de que, ao realizar 

atividades, desenvolver projetos, vivenciar experiências nos âmbitos de formação 

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

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

aprendizagens e o desenvolvimento devem ser propiciados por uma multiplicidade 

de linguagens. Palavras, gestos, afetividade, desenho, olhares, enfim tudo que 

compõe o espaço educativo deve funcionar como referência de constância e 

continuidade para a criança, tornando a instituição propícia a abrir caminhos para 

a descoberta e para as manifestações infantis. O modo de organização das 

atividades colabora para que a criança experimente diferentes linguagens a partir 

do mesmo campo de experiência, de maneira articulada, como também para que 

ela viva situações de aprendizagens coletivas e/ou individuais, em que a 

emergência dos conflitos e dos consensos coexistam como parte dos processos. 
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Flexibilização 

 

 
O Currículo em Movimento define uma base comum em relação à seleção e 

organização dos conteúdos, mas garante alguma flexibilidade para que as creches 

considerem em seus projetos pedagógicos as características locais da comunidade 

em que atuam, para assim enriquecer os trabalhos prestados e dar igual 

importância para as formações em desenvolvimento. Sendo assim, a Instituição 

pode reconhecer a criança como sujeito do seu próprio crescimento, valorizando 

suas experiências de dentro e fora do espaço escolar. A flexibilização curricular da 

autonomia e abertura para atualização das diversas formas de conhecimento das 

crianças. Dessa forma de atender as demandas criar uma sociedade com cidadãos 

mais criativos, críticos e conscientes. 

As bases teóricas – Psicologia Histórico-Cultural e Pedagogia Histórico- Crítica – 

compreendem que as concepções de crianças e infâncias decorrem de 

determinações sociais de âmbito político, econômico, social, histórico e cultural, ou 

seja, consideram as crianças, no contexto das práticas educativas, como sujeitos 

de direito, que têm necessidades próprias, que manifestam opiniões e desejos de 

acordo com seu contexto social e sua história de vida. 

 

Educação Inclusiva 

 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (BRASIL, 2011), da 

qual o Brasil é signatário, estabeleceu o compromisso de os Estados-Parte 

assegurarem às pessoas com deficiência um sistema educacional inclusivo em 

todos os níveis e modalidades de educação. Assim, em 2008, o Brasil, para se 

adequar a esse compromisso, publicou a Política Nacional da Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2010b). 

A partir dessa Política Nacional (BRASIL, 2010b, p. 9), a Educação Especial no 

Brasil passou a constituir “um paradigma educacional fundamentado na concepção 

de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores 

indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao 

contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão”. 

Na defesa pela educação inclusiva, Vigotski (2012b), no início do século XX, já 
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defendia a ideia de que o desenvolvimento incompleto das pessoas com deficiência 

se deve ao fato não da sua deficiência, mas à exclusão da coletividade. Esse autor 

abordou a importância da colaboração entre pessoas com e sem deficiência, 

destacando que essa é benéfica para ambas. Ainda na luta pela inclusão, Vigotski 

(2012b) defendeu que a Educação Especial deveria superar o estigma do 

assistencialismo. A educação é um direito de todas as pessoas, com e sem 

deficiência, e o ideal é que seja ofertada inclusivamente nas instituições de 

educação coletivas comuns, levando-se em conta a diversidade da humanidade. 

Acredita-se que trabalhar a inclusão na escola é um diferencial para melhora 

significativa das crianças portadoras de necessidades especiais, uma vez que 

contribui como uma ação inclusiva, filosófica e humanística para motivação e 

autoestima dos alunos especiais. 

Ensinar é marcar um encontro com o outro e inclusão 
escolar provoca, basicamente, uma mudança de atitude 
diante do outro, esse que não é mais um indivíduo qualquer, 
com o qual topamos simplesmente na nossa existência e/ou 
com o qual convivemos certo tempo de nossas vidas. Mas 
alguém que é essencial para nossa constituição como 
pessoa e como profissional e que nos mostra os nossos 
limites e nos faz ir além (FREIRE, 1999 p. 69). 

Sob este olhar, a inclusão passa a se constituir como um movimento que visa à 

transformação da sociedade o CEPI realiza um trabalho pedagógico com as 

crianças com Transtornos do aspectro Autista, percebendo-as como seres de 

possibilidades e capazes de se desenvolverem. Nesse sentido, a educação tem 

como finalidade que as pessoas superem a deficiência e se desenvolvam das mais 

diversas maneiras. A proposta de trabalho com essas crianças precisa, a partir do 

reconhecimento da singularidade de cada um e da compreensão de que todo 

sujeito emprega caminhos específicos para aprender e se desenvolver, pauta-se 

em uma prática que valoriza a diversidade, e não a homogeneidade nesses 

percursos, empregando ideias destemidas e criativas e, assim, possibilitando 

aprendizagem e desenvolvimento a todos os sujeitos. 

A inclusão das crianças com necessidades específicas carece de interações, 

acolhida e escuta sensível, atenta e com intencionalidade educativa. 

A abordagem do tema da educação inclusiva remete à inclusão de pessoas com 

necessidades específicas, todavia, convém pensar na educação para incluir a 
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diversidade humana. Dessa forma, a perspectiva de educação inclusiva desta 

instituição engloba o acolhimento e respeito à diversidade humana em todos os 

seus aspectos: étnico-raciais, gênero, classe social, idade, credo, bem como o 

respeito às peculiaridades das diversas populações: do campo, quilombolas, 

indígenas, estrangeiras, assentadas e acampadas da reforma agrária, de povos 

tradicionais, entre outras. 

Portanto, trata-se de um projeto de educação para a emancipação humana, que 

conhece, respeita e acolhe a diversidade, entendendo que, de fato, todas as 

pessoas são diferentes (em características, necessidades, gostos, anseios, 

crenças, formade pensar e se posicionar no mundo), e essas diferenças não se 

constituem em ameaça, mas em riqueza para a humanidade. 

MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

 

A Proposta Politica Pedagógica da Instituição valoriza a participação de todos os 

envolvidos no processo educacional, tendo como proposta articular intenções, 

prioridades e caminhos escolhidos para o desempenho de suas funções sociais. 

Nesse contexto, a realização de um trabalho coletivo com a participação da 

comunidade é de suma importância para o sucesso do Projeto. A instituição 

escolar deve ser um espaço democrático, onde todos possam participar com o 

objetivo principal da formação integral do aluno. Dessa forma, a Proposta Politica 

Pedagógica pretende despertar no dia-a-dia do CEPI, a busca efetiva para uma 

educação transformadora e de qualidade através de uma gestão participativa. 

Sendo assim, seguem nossos objetivos gerais e específicos. Uma criança terá mais 

oportunidade de se desenvolver integralmente em instituições educacionais que 

assumam suas responsabilidades na construção de uma sociedade livre, justa, 

solidária, igualitária que preserve o meio ambiente. Uma sociedade que respeite a 

diversidade humana e que, não obstante, se edifique sob o signo de ideais 

universais: igualdade, cidadania, democracia, justiça, que, por sua vez, 

contemplam: I) Educação para a Diversidade, II) Cidadania e Educação em e para 

os Direitos Humanos e III) Educação para a Sustentabilidade, apresentados como 

eixos transversais do Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF. 
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OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 
 
 
A. OBJETIVO GERAL: 

Possibilitar através de ações e atividades educacionais e lúdicas pedagógicas o 

crescimento e desenvolvimento integral das crianças em todos os aspectos, 

respeitando sua maturidade emocional. Incentivar o uso de atividades recreativas 

que valorizem e propiciem a autoestima do estudante, para o desenvolvimento de 

suas potencialidades e superação dos desafios que a vida em sociedade lhe 

apresentar, sem dissociar o educar e o cuidar, integrando a família para uma efetiva 

participação junto à instituição. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Na educação infantil desenvolve atividades especificas, conforme informadas a 
seguir: 

 
a) Formação Pessoal e Social: Favorece prioritariamente, os processos de 

construção da identidade e autonomia da Criança. 

b) Conhecimento de Mundo. Oferece experiências para construção das 

diferentes Linguagens pelas crianças e para as relações que estabelecem com os 

objetivos de conhecimento: movimento, música, artes visuais, linguagem oral e 

escrita, natureza e Sociedade e Matemática. 

c) Valorização da relação adulto/criança e criança/criança, para o 
desenvolvimento da sua autonomia; 

d) Proporcionar a criança um conhecimento matemático que favoreça o 

desenvolvimento do seu raciocínio lógico concretamente; 

e) Promover a vinculação do discurso oral com o texto escrito; 

f) Promover a integração do grupo, a socialização das crianças e o 

desenvolvimento psicomotor (coordenação motora ampla, fina e coordenação viso 

motora); 

g) Organizar atividades para que a criança amplie seus conhecimentos na 

compreensão do mundo no qual está inserida; 

h) Desenvolver o espírito de coleguismo, companheirismo esolidariedade; 

i) Reconhecimento do próprio corpo e aceitação das diferenças entre os 
colegas; 

j) Observação e exploração do meio ambiente; 
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k) Ampliação da comunicação visual, verbal, corporal e escrita nas diferentes 
relações sociais; 

l) Levar a criança a perceber as diferenças que existem entre elas; 

m) Orientar as crianças sobre a importância da higiene e uma boa alimentação 

para termos uma vida saudável; 

n) Incentivar a curiosidade natural, estimular as atitudes científicas, 
investigativas e questionadoras; 

o) Proporcionar trocas de brinquedos entre as crianças; 

p) Descobrir e explorar o seu corpo, utilizando-o como meio de comunicação e 
expressão. 

 

 

CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 
Convencionalmente, a escola é o espaço determinante para que se concretize a 

ação educativa. Nesse sentido, Petitat (1994) menciona que a escola serve tanto 

para reproduzir a ordem social como para transformá-la, seja intencionalmente ou 

não. Além disso, a escola é o espaço de socialização dos sujeitos, bem como 

espaço de difusão sociocultural; e também é um espaço no qual os sujeitos podem 

se apropriar do conhecimento produzido historicamente e, por meio dessa 

apropriação e da análise do mundo que o cerca, em um processo dialético de ação 

e reflexão sobre o conhecimento, manter ou transformar a sua realidade. Portanto, 

o processo educativo deve se basear na realidade, percebida como um processo 

não acabado e sobre a qual podemos intervir. Essa intervenção deve caminhar pela 

integração entre a escola e sua comunidade na perspectiva de compreensão da 

área de abrangência próxima como território que intervém na formação dos 

sujeitos, proporcionando uma educação que extrapola a mera aprendizagem 

cognitiva e observa a integralidade humana. A ação educativa deve ir além das 

aprendizagens de conteúdos formais, reconhecendo diferentes espaços, etapas, 

tempos e ferramentas educativas para que se consiga superar a distância entre o 

que se constrói dentro e fora da escola. 

O Currículo em movimento da Educação Básica da SEEDF fundamenta-se na 

Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico- Cultural, o Currículo escolar 

não pode desconsiderar o contexto social, econômico e cultural dos estudantes. O 

foco é a garantia da aprendizagem para todos, sendo de suma importância 
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considerar a pluralidade e a diversidade social e cultural em nível global e local. 

A Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do psiquismo e das 

capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, 

compreendendo a educação como fenômeno de experiências significativas, 

organizadas didaticamente pela escola. 

O homem é compreendido como um ser que aprende e se constrói em interação 

com o meio social e natural que o cerca. Os sujeitos são formados nas relações 

sociais e na interação com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e 

realidade, estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza. 

A educação deve ser referenciada pela formação integral, de modo que o processo 

formativo integre as diversas dimensões que formam o ser humano. Defende-se 

um currículo integrado, pautado na integração das diferentes áreas de 

conhecimento e experiências, com vistas à compreensão crítica e reflexiva da 

realidade, tendo como princípios a unicidade entre teoria- prática, 

interdisciplinaridade e contextualização e flexibilização.O desafio é a superação 

do currículo coleção, a diversificação de estratégias pedagógicas e o 

planejamento coletivo. 

 

      ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 
 

Currículo Em Movimento da Educação Infantil 

A homologação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC trouxe um novo olhar 

ao Currículo em Movimento do Distrito Federal, já que o formato por ele apresentado 

organiza o atendimento em Bebês (de 0 a 1 ano e 6 meses), crianças bem pequenas 

(de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e crianças pequenas (de 4 anos a 5 anos 

e 11 meses), compreendendo esses três períodos singulares da infância em suas 

especificidades e necessidades para cada momento do desenvolvimento, sem a 

pretensão de enturmação seriada, que tem como critério as idades estanques. 

Entende- se essa forma de organização como constituinte da Educação Infantil – 

Primeiro Ciclo. 

Cabe salientar, no entanto, que conforme apresentado pelo nosso Currículo, a 

Educação Infantil não é assistencial, tampouco preparatória, pois trata-se de uma etapa 
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da Educação Básica que abarca os direitos de aprendizagem voltados as reais e atuais 

necessidades e interesses das crianças, no sentido de proporcionar-lhes seu 

desenvolvimento integral. 

 
Princípios 

A educação básica possibilita ao ser humano o desenvolvimento harmonioso em suas 

dimensões física, social, emocional, cultural e cognitiva nas relações individuais e 

sociais. E em comum com o Parecer CNE/CEB nº 20/2009 e Resolução nº 5 de 17 de 

dezembro de 2009 que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil, destacamos que esta proposta deve respeitar os seguintes princípios: 

 

Princípios Éticos: Valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, 

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

singularidades. 

Princípios Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do 

respeito à ordem democrática. 

Princípios Estéticos: valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e 

da diversidade de manifestações artísticas e culturais. 

O currículo em movimento da educação básica prevê uma educação integral com o 

objetivo da ampliação dos tempos, espaços e oportunidades educacionais, que 

considere o aluno como um ser multidimensional, com identidade, história, desejos, 

necessidades, sonhos, isto é, um ser único, especial e singular, na inteireza de sua 

essência, na complexidade de sua presença. 

A escola deve valorizar cada criança como sujeito na construção da história, formados 

nas relações sociais e interação com o meio. “Considerar a aprendizagem como um 

processo que não ocorre solitariamente, mas na relação com o outro, favorecendo a 

intencionalidade da interação entre os pares.” (Currículo em movimento – 

pressupostos teóricos, 2014.) 

A concepção/conceito de criança apresentados pelos documentos norteadores é 

construído dentro de cada contexto social específico e passou por diversas mudanças 

ao longo das gerações, mas hoje devemos considerar que não podemos trabalhar 

pensando em padronização ou em um modelo ideal de criança/aluno. Tem-se que 

considerar este ser com suas especificidades, um sujeito de direitos, de desejos, que 

tem voz e opinião. 
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“As crianças pequenas de 03 a 06 anos avançam na construção da identidade e da 

autonomia, diferenciam a si e ao outro, que já é considerado nas relações. 

Consolidam-se as finalidades (para quê) e os motivos (porquê) o que as leva a refletir 

sobre suas ações.” (Currículo em movimento da educação infantil, 2014.). 

                       “A criança não deixa de lado a manipulação de objetos e a produção de trabalhos 
manuais, como modelagem e desenhos. Entretanto, os jogos e a representação 
simbólica, as brincadeiras de papéis sociais são preponderantes nesse período, sendo 
fundamental a intervenção dos adultos na ampliação das experiências. Por ser criativa, 
comunicativa e competente, tanto quando era quando bebê, a criança desenvolve-se 
consideravelmente, de modo a ampliar sua percepção do corpo, suas possibilidades 
motoras, seu conhecimento de mundo. Apresenta possibilidades de construir a noção de 
espaço e de tempo, sendo capaz de evocar sujeitos e objetos que lhe são ausentes. 
Verifica-se também a ampliação da linguagem oral e diferentes formas de expressão, 
entre elas o desenho, outros meios de comunicação e a construção de hipóteses sobre 
a leitura e escrita.” (Currículo em Movimento da educação infantil, 2014.) 

 
Eixos integradores 

Numa perspectiva da não fragmentação e descontextualização do ensino e ainda 

considerando as vivencias dos alunos, expectativas e realidade da comunidade 

escolar, assumimos os eixos transversais de trabalhos sugeridos pelo currículo que 

contempla narrativas historicamente negligenciadas. 

Eixos transversais de trabalho: Educação para a diversidade 

Cidadania e educação em e para os Direitos Humanos Educação para a 

sustentabilidade 

Considerando as especificidades da Educação infantil, consideramos ainda como 
principal eixo  

integrador: Educar e cuidar, brincar e interagir. 

Diante das orientações propostas pelos documentos oficiais pautamos nosso trabalho 

considerando que a etapa educação infantil tem a finalidade de impulsionar o 

desenvolvimento integral da criança de até 06 anos em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, cumprindo o seu papel em parceria com as ações da 

família e comunidade, garantindo o acesso à construção de conhecimentos e a 

aprendizagem de diferentes linguagens, assim como os direitos a eles relacionados. 

Os profissionais que atuam na Educação infantil precisam compreender as 

especificidades dessa etapa da educação e a concepção da criança como sujeito de 

direitos, de modo a pautar sua ação em atividades que contemplem o cuidar e 

educar, compreendendo a unidade que implica tais ações. O ato de cuidar vai além 

da atenção aos aspectos físicos, e educar é muito mais do que garantir à criança 

acesso a conhecimentos, experiências e práticas sociais: ações como banhar, 
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alimentar, trocar, ler histórias, propor jogos e brincadeiras e projetos temáticos para 

se conhecer o mundo são proposições de cuidados educacionais, ou ainda, significam 

uma educação cuidadosa. O cuidado é, portanto, uma postura ética de quem educa. 

(Currículo da Educação Infantil, 2018.) 

Dentro da concepção do Brincar e interagir, o currículo destaca que as aprendizagens 

ocorrem em meio às relações sociais, tendo em vista que, a partir delas, a criança 

interage tanto com crianças da mesma faixa etária e de outras idades quanto com os 

adultos, o que contribuirá efetivamente para seu desenvolvimento. Ressalta-se que 

as interações se estabelecem nas relações sociais, desde o nascimento, por meio de 

comunicação gestual, corporal e verbal. Constituem-se como possibilidades de ouvir 

o outro, de conversar e trocar experiências e de aprender coletiva e 

colaborativamente. (Currículo da Educação infantil, 2018.) 

Ressaltamos que o 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, mais aquela que contribui 

de modo mais de decisivo no processo de desenvolvimento infantil. 

Por fim destacamos que a constituição da sociedade deve ser permeada pelo pleno 

respeito às crianças, em constante processo de valorização do protagonismo infantil 

como a garantia de diferentes formas de sua participação, tanto no planejamento 

como na realização e avaliação das atividades que elas participam n contexto da 

instituição. 

As crianças atribuem sentido e atuam sobre o mundo, fazem história e cultura, em meio 

às relações humanas. Elas são seres de memória, que vivenciam seu presente e 

projetam seu futuro. São seres que possuem um corpo que expressa múltiplas 

linguagens. São seres que se constituem nas e pelas relações sociais e culturais 

existentes no mundo. Desse modo, as crianças, para além da filiação a um grupo 

etário próprio, são sujeitos ativos que pertencem a uma classe social, a um gênero, a 

uma etnia, a uma origem geográfica. São sujeitos sociais e históricos marcados pelas 

condições das sociedades em que estão inseridos. 

Portanto, como cita o currículo em movimento do DF (2018) faz-se necessário 

desenvolver um olhar e uma escuta atenta à cultura respeitando histórias e modos de 

vida e de estar no mundo da criança, bem como sua formação identitária nas relações 

que estabelece com sua cultura. Dessa maneira, a instituição que oferta Educação 
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Infantil deve proporcionar ocasiões de trocas de vivências e experiências entre as 

diversas infâncias existentes em seus espaços educativos. Ampliando as 

possibilidades de desenvolvimento de cada criança como sujeito que se constitui 

também nesse espaço social. 

 
  Os Campos De Experiências 

  Como já apresentado, na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento 

das crianças têm como eixos estruturantes o Educar e o Cuidar, bem como o brincar 

e o interagir. Portanto, fica claro que essa etapa da Educação Básica não se organiza 

com base em conteúdos, componentes curriculares ou áreas do oconhecimento. 

  As crianças têm muito a aprender e suas aprendizagens devem se apoiar nos direitos  

  de conviver,brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer. 

  Dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, emergem os cinco campos de 

experiência, a saber: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, 

sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações. 

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

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

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

cultural. 

E conforme citado no Currículo, desde a 1ª edição do caderno da Educação Infantil, 

apresenta-se a organização em campos de experiência, entendendo que estes 

permitem interlocução e dinamismo entre as referidas linguagens. 

Essa organização se coloca como uma tentativa de não fragmentar os conhecimentos 

e de considerar a multidimensionalidade das crianças. A organização curricular por 

meio dos campos de experiência propicia um novo olhar em relação à criança e exige 

considerar que as aprendizagens e o desenvolvimento sejam propiciados por uma 

multiplicidade de linguagens. 

O modo de organização das atividades colabora para que a criança experimente 

diferentes linguagens a partir do mesmo campo de experiência, de maneira articulada, 

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

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

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

 

 

 

     ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 

CEPI Bambu organiza suas práticas pedagógicas a partir de temas de trabalho que 

geralmente são decididos ao início de cada ano letivo com a participação do corpo 

docente (principalmente). Temos consciência da importância dos processos de 

observação, escuta e registro para o acompanhamento do desenvolvimento de cada 

criança. A LDB expressa isso de maneira contundente ao dedicar ao assunto um dos 

três artigos da Seção relativa à Educação Infantil: 

 

     Art. 31. Na Educação Infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro     

do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 

fundamental. 

 
A avaliação deve incluir o processo educativo como um todo e não apenas um período 

específico de tempo como o de elaboração do Relatório Do Desenvolvimento 

Individual da Criança – RDIC. As ações de cuidado e educação promovidas pela 

instituição também devem ser contempladas na avaliação. Como Hoffmann (1999) 

chama a atenção, “não podemos avaliar apenas o desempenho da criança ou partes 

do seu desenvolvimento, mas o processo de aprendizagem e desenvolvimento da 

criança”. Portanto, é preciso que os registros deem conta do que realmente 

trabalhamos com as crianças e captem a criança nas suas interações no espaço 

pedagógico. Reafirmamos que não avaliamos para classificar as crianças ou para dar 

uma satisfação aos pais. Nosso objetivo deve ser analisar o nosso trabalho e 

buscar um maior entendimento do processo de desenvolvimento e aprendizagem de 

cada aluno e embasar melhor a nossa ação educativa. Avaliar para melhor planejar. 

Ressaltamos que, inicialmente, fazemos uma sondagem diagnóstica, nos primeiros 

dias de aula, onde o professor conhece as hipóteses das crianças. Acreditamos que 

a sondagem é um instrumento para mapear o conhecimento dos alunos e a partir daí 

orientar e ou reorientar a prática pedagógica da escola. Assim, a partir dele, os 

professores elaboram seus planejamentos, definindo possíveis intervenções, criando 

situações capazes de gerar novos avanços na aprendizagem dos alunos. 
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Adotamos como práticas de avaliação, o diagnóstico inicial de turma, a sondagem 

inicial (individual), a confecção do portfólio, além do relatório oficial de 

acompanhamento individual semestral que acompanha do dossiê do aluno nas 

demais etapas de ensino. Além destes instrumentos, a escola também reúne ao 

menos duas vezes com o objetivo de realizar o Conselho de Classe. Momento que 

favorece a troca de experiências, análise dos casos e construção coletiva quanto a 

melhor forma de enfrentamento daquelas situações consideradas mais especiais 

sejam por fator comportamental, de aprendizagem, social. 

Para a realização de um trabalho de qualidade temos uma equipe que em suas 

diferenças, complementam-se. E o do Centro de Educação da Primeira Infância 

Bambu de Samambaia tem muito orgulho de iniciar o ano letivo com cada um dos 

profissionais que com certeza fazem a diferença em nossa instituição. 

 

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO  POLÍTICO-

PEDAGÓGICO 2022 

Justificativa: 

O Projeto Politico Pedagógico (PPP) é um documento que dá visibilidade aos 

pensamentos, anseios e objetivos educacionais dos gestores, pedagogos, 

educadores, equipe técnica administrativa, pais e alunos da Instituição, diante disso o 

processo de elaboração do PPP dá subsídios para que a equipe escolar e toda a 

comunidade tenham um novo olhar sobre a realidade e isso propicia transformação, 

pois, o próprio processo de construção do documento gera mudanças no modo de agir 

e pensar dos atores envolvidos, isso porque há clareza quanto aos objetivos 

educacionais da Instituição e a participação no processo fazem com que os sujeitos 

envolvidos se tornem conscientes do processo e muitas vezes muito mais parceiros 

da gestão. 

Ações: 

O Projeto Político Pedagógico será reformulado por meio de uma gestão participativa com 

instrumentos avaliativos como: coleta de dados através de questionários enviados aos 

pedagogos, os educadores e demais funcionários da Instituição, reunião de pais, envio 

de questionários as famílias. Através dos contatos com os  pais verificamos que para 

eles o que a criança faz no CEPI Bambu é desenvolver as habilidades de desenhar, 
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brincar, trabalhar em grupo, vivenciando as rotinas e aprender a ter uma alimentação 

saudável. Percebe-se também que, eles acham relevante o brincar na educação 

infantil que é por meio dessa prática as crianças aprendem por meio do lúdico a 

desenvolver as habilidades e autonomia.  

   Objetivos: 

A Instituição CEPI Bambu tem como meta favorecer a segurança emocional, e apoio 

às famílias, sendo acessível a todas as crianças, sem distinção, assegurando também 

a inclusão social, acreditando que a educação infantil promove um ambiente favorável 

neste processo. No Plano de Trabalho, firmado com a Secretaria de Educação, o CEPI 

Bambu se compromete a possibilitar oferta gratuita de qualidade na etapa da 

Educação Infantil. Tal estratégia pressupõe que as duas partes: poder público e 

Instituição mantenedora comungam interesses comuns, ou seja, atendimento 

educacional à criança com qualidade sendo significativa para elas. Além de acolher 

as crianças e promover a dignidade delas especialmente as em situação de 

vulnerabilidade social, proporcionando segurança afetiva, base para o 

desenvolvimento do cidadão. Participar da construção da autonomia de cidadãos 

corresponsáveis na criação de uma nação igualitária, livre e fraterna. 

Indicadores: 

A importância do brincar para o desenvolvimento e a aprendizagem a chegada, o 

primeiro desafio da criança ao chegar ao mundo. As descobertas diárias e a forma 

como elas lidam através dessa relação com o meio são fatores fundamentais, os quais 

influenciarão no seu comportamento. A brincadeira é a ponte que possibilita às 

crianças a ligação do real com o imaginário, ampliando e a aproximando o seu contato 

com o ambiente. Ao brincar, as crianças aprendem e ainda conseguem se apropriar 

de situações da vida cotidiana, criando, recriando, reinventado e transformando a 

realidade. Vygotsky (1984) revela a importância do brincar como um meio, um caminho 

que aproxima a criança ao mundo: "(...) A brincadeira é uma atividade humana na qual 

as crianças são introduzidas constituindo-se em um modo de assimilar e recriar a 

experiência sociocultural dos adultos". Brincar é uma necessidade da criança, uma 

forma de interagir com o meio social. Por meio da brincadeira a criança vai se 

constituindo como sujeito, (WAJSKOP, 2007:28). Através da brincadeira a criança é 

capaz de modificar a realidade e dar-lhe um novo sentido passando a adquirir um novo 

significado. As coisas podem representar outras diferentes do que elas realmente são. 
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Garantir esse espaço à criança é necessário a fim de que ela possa ampliar seus 

caminhos e o campo das descobertas. Segundo Vygotsky, a brincadeira passa por 

três etapas: imaginação, imitação e a regra. Toda situação imaginária traz em si regras 

de comportamento, ao desempenhar papéis sociais, como: vendedor, professor, 

médico, no qual a criança através da brincadeira demonstra seus interesses. 

 

Gestão Pedagógica: 

Objetivos: 

Acompanhar as atividades da equipe pedagógica durante os processos de 

planejamento, realização e avaliação, promovendo momentos de formação e 

assegurando desenvolvimento integral das crianças. 

 
Ações: 

Orientar e coordenar os processos de planejamento, desenvolvimento e 

avaliação de ações educativas por meio de encontros, coordenação 

pedagógica e momentos de formação. Divulgar, participar e incentivar a 

participação dos professores em todas as ações pedagógicas promovidas 

pela instituição educacional e pela Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal. Elaborar com a equipe, relatórios das atividades 

desenvolvidas, propondo soluções alternativas para as disfunções 

detectadas. 

 

Responsáveis: 

Diretora, Coordenadora Pedagógica, Corpo docente, Educadores Famílias e 
comunidade escolar. 

 

 

Gestão de Resultados Educacionais: 

 

Objetivos: 

Conscientizar as famílias, educadores e parceiros sobre a importância do 

apoio na educação dessas crianças e a valorização do trabalho da instituição 

com o foco processo. 
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Metas: 

Acompanhamento das práticas pedagógicas realizadas no CEPI Bambu. 

Acompanhamento da avaliação das crianças realizada pelo professor. 

Reflexão crítica sobre a prática docente. 

 
Ações: 

Organização de espaços para expor as produções de temas variados, dos 

alunos, convidando as famílias e parceiros para visitação. Organização de 

passeios para socialização entre pais, filhos e educadores. 

Observar e acompanhar o processo desenvolvimento da criança na 

participação nas atividades diversas, nas brincadeiras no seu convívio diário 

com seus pares. 

 
Responsáveis: 

Direção e Coordenação 
 

 
Gestão Participativa: 

Objetivos: 

Estimular a participação da comunidade escolar no desenvolvimento das 

ações e atrai-los a participar nas reuniões escolares. 

 
Metas: 

Integrar a comunidade escolar na participação das decisões e apoio nas 
atividades institucional. 

 
 
Ações: 

Encontros com a comunidade escolar, reunião de pais e mestres. Através das 
atas de reuniões e questionários. 

Responsáveis: 

Direção e Coordenação 
 

 
Gestão de Pessoas:  

Objetivos: 

Prezar por um ambiente saudável entre os colaboradores para deste modo 
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garantir um atendimento de qualidade a comunidade escolar. Prezar pela 

parceria escola/comunidade. Motivar os funcionários para que desenvolvam o 

trabalho em equipe tornando o ambiente cada vez mais agradável. 

Metas: 

Orientar a todos sobre a legislação trabalhista vigente, deixando claro direito 

e deveres. Promover formação continuada como: semana pedagógica, 

palestras, coordenação, reuniões internas e externas e formação ofertada 

pela SEEDF. Fortalecer as relações interpessoais entre os funcionários por 

meio de dinâmicas, confraternização. Observar o trabalho da equipe, seu 

empenho e disposição. Realizar reuniões para avaliações de equipe e 

autoavaliações. 

 
Responsáveis: 

Diretora e coordenadora pedagógica 
 

 
Gestão Financeira: 

Objetivos: 

Realizar compras para suprimento das necessidades diárias; Fazer pequenos 

reparos nos móveis e na estrutura física do prédio; Subsidiar os projetos 

pedagógicos, para que se possa ter qualidade no trabalho. 

 
Ações: 

Prestação de contas dos recursos. São realizadas prestações de contas 

parciais e no final de cada exercício é feita a final; Análise das necessidades 

financeiras mediante uso de recursos e verificação de questões estruturais. 

 
Responsáveis: 

Setor de prestação de contas . 
 

Gestão Administrativa:  

Objetivos: 

Atender as necessidades da comunidade escolar com clareza e 

transparência no que diz respeito a documentos e demais necessidades. 

Garantir alimentação de qualidade para todos. Atender as demandas dos 
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departamentos da SEEDF ligados a instituição. 

 
Ações: 

Promover momentos de convivência e valorização com os funcionários e 

comunidade escolar. Interceder nos problemas da comunidade escolar, 

escutando os seus anseios e necessidades visando soluções. Fazer cumprir 

plano de trabalho junto a SEEDF. Garantia da qualidade e na segurança e no 

desempenho das crianças e dos profissionais que integram a Instituição 

tendo como base uma gestão que prima pela transparência nos 

procedimentos administrativos e pedagógicos no que se refere à SEEDF e 

CEPI Bambu na participação do Diretor Pedagógico juntamente com o 

Coordenador Pedagógico, Professores e Monitores, nos processos 

consultivos. 

 
Responsáveis: 

Equipe Pedagógica 

Prazos: 

Anual 

Recursos necessários:  

Rodas de conversa, formações, coordenação pedagógica, reunião de pais 

Considerações finais: 

O modo como oferecemos as práticas educativas, como os espaços, a 

rotina, aos materiais que disponibilizamos para as crianças, as experiências 

com as linguagens verbais e não verbais que lhes serão proporcionadas, o 

modo como vamos recebê-la, nos despedir delas, trocá-las, alimentá-las 

durante seu período na instituição, tem por trás um conjunto de concepções 

e ideias sobre a finalidade da educação, a maneira como os sujeitos 

aprendem, o que se deseja que eles aprendam, que tipo de homem queremos 

formar e para qual tipo de sociedade almejamos. Desse modo, participamos 

da construção da autonomia de cidadãos corresponsáveis na criação de uma 

nação igualitária, livre e fraterna. 

 

PROJETOS ESPECÍFICOS 
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Com vistas à educação de qualidade, o Projeto Político Pedagógico da escola,  está 

focado no compromisso e na responsabilidade de todo um trabalho em equipe, cuja 

pretensão é oferecer uma educação transformadora, capaz de formar cidadãos críticos, 

conscientes e capazes de provocar mudanças, os professores também apresentam para 

a escola os subprojetos que serão trabalhados em sua sala de acordo com a 

individualidade, necessidade e interesse da turma, além dos que são comuns a todas as 

turmas a serem desenvolvidos ao longo do ano. São eles: 

A fim de atender o PPP: O CEPI BAMBU exige o trabalho coletivo em prol do alcance do 

objetivo maior que é a formação de cidadãos participativos, críticos, pensantes e 

atuantes em sociedade, os professores do CEPI BAMBU têm como foco  o programa de 

projetos específicos que inclui grandes ações que envolvem toda a escola. 

Aliado a isso, a organização curricular por meio de unidades didáticas privilegia o projeto 

pedagógico da escola, de maneira que todos os projetos específicos que venham a ser 

desenvolvidos na escola tornam-se ações efetivas focadas no Currículo em Movimento 

da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação. Assim, esse Programa de 

projetos específicos que abarcou as iniciativas individuais e coletivas dos professores e 

demais profissionais da educação é composto das seguintes ações: 

PLENARINHA 

A Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB), por meio da Diretoria de Educação 

Infantil, promove, em todas as unidades escolares públicas e conveniadas que ofertam 

Educação Infantil e Anos Iniciais, o projeto pedagógico intitulado como Plenarinha da 

Educação Infantil. 

A Plenarinha é um processo pedagógico realizado desde 2013, no qual as crianças 

participam ativamente das reflexões em torno de seus direitos e necessidades. Este 

projeto materializa-se por meio da escuta sensível e atenta às crianças, de forma a 

considerar sua percepção sobre as situações que vivenciam na escola e na 

sociedade.Nesta perspectiva, a Plenarinha é um dos espaços abertos que permite nas 

escolas as crianças exercitarem seus fazeres como sujeito ativo, participativo e 

protagonista de sua própria história incluindo suas diferentes visões ao contexto escolar 

de forma lúdica atendo aos anseios das crianças por meio de desenhos e relatos 

estimulados pelos professores e demais agentes da educação inseridos na instituição. 

 
A  X Plenarinha tem como tema “Criança arteira: faço arte, faço parte”. O objetivo da 
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proposta é que as escolas proporcionem um ano de descobertas com atividades lúdicas 

com diversos materiais como tintas, cores, cerâmicas. Além disso, será estimulada a 

realização de exposições, instalações e performances para aflorar a criatividade e a 

imaginação das crianças. Na Creche BAMBU a Plenarinha para que os bebês  e as 

crianças bem pequenas possam manifestar emoções, vivenciar experiências concretas 

da vida cotidiana e demonstrar saberes à rotina no quadradinho do ambiente escolar e 

também fora dele. 

Com o tema arte, a X Plenarinha - Criança arteira: faço arte, faço parte, deseja favorecer 

a percepção e a sensibilidade, bem como a expressividade das crianças por meio das 

diferentes linguagens artísticas. Conceber a criança como sujeito de direitos implica 

intencionalidade pedagógica e reflexão acerca das proposições no contato com a arte 

para a constituição de seus sentidos estéticos, compreendê-la como atuante e 

protagonista demanda reconhecer suas potencialidades.  

Aguçar a criatividade de modo a se tornarem mais observadores e críticos, desenvolvendo 

o interesse e o respeito por suas atividades artísticas, de outras crianças, ampliando seu 

conhecimento de mundo e cultura. 

 
Projeto “O Brincar como o direito dos bebês e das crianças.” 

A Infância é a principal etapa da vida do ser humano, é justamente nesta fase que se 

aprende valores    que serão levados para vida. Faz-se necessário pensar sobre os espaços 

e oportunidades que estão sendo dadas a elas com seus direitos e deveres assegurados. 

E que cada uma delas precisam ser reconhecidas como sujeito de direitos individuais, 

além de que as crianças necessitam ser respeitada dentro de seu processo de 

aprendizagem destaca a importância do brincar na escola, que constitui um processo de 

aprendizagem.  

É por meio da brincadeira, na ação do brincar, que a criança desenvolve seu processo de 
imaginação e criação e, consequentemente, de compreensão da realidade concreta 
existente a sua volta. O Projeto visa desenvolver habilidades com o propósito de aprimorar 
as práticas inclusivas na CEPI BAMBU que tem por objetivo buscar, pensar, criar, 
experimentar e consolidar atividades pedagógicas que garantem o brincar para todos – 
crianças com e sem deficiência. 
 
                                                          “(...) A criança deve ter todas as possibilidades de 

entregar-se aos jogos e às atividades recreativas, que 
devem ser orientadas para os fins visados pela 
educação; a sociedade e os poderes públicos devem 
esforçar-se por favorecer o gozo deste direito”. 
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No processo de imaginar e criar por meio da brincadeira, a criança também desenvolve 

sua consciência acerca de sua compreensão da realidade social. Ela começa a 

representar em suas brincadeiras as percepções que capta de suas experiências, bem 

como, as regras e os papéis sociais existentes. Propiciar às crianças vivenciar o brincar, 

a brincadeira e o brinquedo como ferramenta para aprender, desenvolver e expressar-se 

de maneira integral. Estimulando a aprendizagem por meio do brincar nas diferentes 

linguagens, criando oportunidades para que professores e crianças ampliem seu 

repertório de brincadeiras. Proporcionar aos pais a rotina de brincarem com seus filhos; 

Resgatar as brincadeiras e usar a imaginação; Incentivar mais o movimento e sua 

importância; Planejamento de atividades lúdicas individuais e coletivas; Contação de 

histórias; Brincadeiras livres e dirigidas. A avaliação ocorrerá durante todo o projeto, por 

meio de observações e relatos e registros das famílias e alunos durante todo o projeto. 

No trabalho pedagógico diário, vivenciamos uma crise de paradigmas que gera medos, 

inseguranças, incertezas e insatisfações. Mas acreditamos que este seja o momento de 

ousar e de buscar alternativas para  realizar as mudanças necessárias que resultem em 

escolas verdadeiramente inclusivas. Criando um ambiente de prazer, diversão e que ao 

mesmo tempo possa contribuir para a formação dessas crianças através de jogos e 

brincadeiras no desenvolvimento afetivo, motriz, cognitivo e da linguagem. 

 

Objetivo Geral: 

Além de alegrar e fortalecer o vínculo familiar e afetivo, as brincadeiras contribuem para 

que as crianças desenvolvam a confiança, a comunicação, a coordenação motora e o 

raciocínio lógico. Brincar é sempre uma diversão e pode ser um bom remédio em tempos 

de pandemia. Além de alegrar e fortalecer o vínculo familiar e afetivo, as brincadeiras 

contribuem para que as crianças desenvolvam a confiança, a comunicação, a 

coordenação motora e o raciocínio lógico. 

Demonstrar a importância da inserção do lúdico (jogos, brinquedos e brincadeiras) na 

construção do processo de aprendizagem da matemática na Educação Infantil, como um 

modelo prático de vivências e transformações. 

Propiciar às crianças da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental vivenciar 

o brincar, a brincadeira e o brinquedo como ferramenta para aprender, desenvolver e 

expressar-se de maneira integral. 
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Estimulando aprendizagem por meio do brincar nas diferentes linguagens, criando 

oportunidades para que professores e crianças ampliem seu repertório de brincadeiras. 

 

Objetivos específicos: 

Proporcionar um ambiente em que a criança brinque sem pressões estimulando sua 

capacidade de concentração e atenção, o favorecimento do equilíbrio emocional para o 

desenvolvimento da sociabilidade e criatividade, dar oportunidade para brincar e participar 

incentivando a valorização do brinquedo com atividades geradoras de desenvolvimento 

intelectual, emocional e social . 

Proporcionar um ambiente em que a criança brinque sem pressões estimulando sua 

capacidade de concentração e atenção, o favorecimento do equilíbrio emocional para o 

desenvolvimento da sociabilidade e criatividade, dar oportunidade para brincar e participar 

incentivando a valorização do brinquedo com atividades geradoras de desenvolvimento 

intelectual, emocional e social . 

Duração: o ano letivo em consonância com as atividades interligadas. 
 
• Identificar cores, formas geométricas e números, além de nomear cores, formas 

geométricas, quantidades e tamanhos, através de atividades lúdicas. 

• Ajudar nosso aluno para que desenvolva a atenção, a memorização e as percepções 

visuais, auditivas e táteis. 

• Utilizar diversos materiais recicláveis para ampliar suas possibilidades de expressão. 

 
• Produzir trabalhos de arte utilizando a linguagem do desenho, da pintura, da colagem 

etc. 

 
• Incentivar a participação dos familiares no projeto. 

 
• Utilizar a linguagem oral para expressar opiniões e ideias, interagindo com o grupo. 

 

• Oferecer inúmeras dinâmicas que possibilitem brincar de forma criativa e prazerosa. 

 
• Valorizar o jogo, a brincadeira e o brinquedo como metodologia inovadora para melhor 

aproveitamento das crianças em atividades de animação e integração, promovendo a 

construção do processo de aprendizagem na Educação Infantil. 

• Manipular diferentes objetos e materiais. 

 
• Observar imagens e cores diversas a fim de identificá-las e interpretá-las. 
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• Identificar as formas geométricas e suas cores. 

 
• Trabalhar os setes processos mentais básicos matemáticos segundo a BNCC para 

Educação Infantil: correspondência, comparação, classificação, sequenciação, seriação, 

inclusão e conservação. 

• Elaborar perguntas e respostas coerentes com o contexto. 
 
• Despertar a curiosidade para aprender e se apropriar das regras que envolvem os jogos. 

 
• Participar de brincadeiras musicais. 

 
• Utilizar a contagem oral. 

 
• Familiarizar-se com a escrita, desenvolvendo o traçado de letras e numerais. 

 
• Brincar com os números nos diversos contextos em que se encontram para, assim, 

reconhecê-los e quantificá-los. 

 
Desenvolvimento e sugestões: 
 

Apresentar para as crianças de maneira bastante lúdica, brincadeiras e jogos dirigidos 

para oportunizar a fala e   incentivar a curiosidade das crianças, coordenação motora fina 

e global, raciocínio, concentração, equilíbrio, motivação, autoconfiança, coordenação 

visiomotora, socialização através das brincadeiras , tornando esses momentos mais 

divertidos  e prazerosos ,trabalhando de uma forma dinâmica para a construção do 

aprendizado da criança e procurando desenvolver sua capacidade  de pensar com os 

materiais presentes durante a execução do projeto.Os professores do CEPI Bambu estão 

sempre estimulando seus alunos, propiciando, assim, a autoconfiança das crianças ao 

se depararem com problemas e desafios, usando a criatividade e explorando e ampliando 

o conhecimento delas. 

 
Avaliação:  

Através de observação contínua e os resultados alcançados com as ações propostas além 

de oportunizar a fala e incentivar a curiosidade das crianças, coordenação motora fina  e 

global, raciocínio, concentração, equilíbrio, motivação, autoconfiança, coordenação 

visomotora, socialização através das brincadeiras.Será processual verificando se os 

objetivos foram alcançados conforme as ações desempenhadas 
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Projeto Escola e Família, Juntos somos mais fortes 

Pais e responsáveis participativos influenciam diretamente no comportamento da 

criança, pois é dessa forma que ela percebe o interesse do adulto e vê que a 

escola tem importância. Por isso, a continuidade da relação família e escola promove 

soluções rápidas e aumenta os resultados do aluno, sendo através do incentivo dos 

familiares e das atividades promovidas externamente que ele consegue atingir a 

excelência, tornando o aprendizado algo natural e agradável.Interagir família e escola 

através da compreensão da história da família, condicionantes sociais que envolvem 

essa instituição e a escola, desmistifica preconceitos existentes nessa relação, 

buscando envolver toda comunidade escolar no processo educativo e assim possibilitar 

a melhoria da aprendizagem. Estabelecer relações entre o passado cultural das 

famílias, suas transformações e reflexos no comportamento e percepção social 

presente, Aproximando família e educadores, através de momentos de interação e 

reflexão, Sensibilizar familiares e educadores sobre a necessidade da parceria no 

acompanhamento da criança avançando assim, coletivamente, em relação à natureza 

educativa e emancipatória; Socializar as expectativas que família e escola têm, uma 

em relação a outra, investigando o sentido do processo educativo formal sob a ótica de 

cada uma, analisando e confrontando coletivamente os diversos pontos de vista; - 

aprendizagem.; Desenvolver atividades voltadas para a integração/participação da 

família na escola. Convidar pessoas da família para contribuir de alguma forma para a 

aprendizagem dos educandos( contação de história, musicalização, receitas saudáveis, 

entre outros)Serão as estrategias que utilizaremos para consolidar a parceria escola e 

familia.  

 

Objetivos: 

- Promover palestras com psicólogos com tema educar e cuidar; Incentivar a participação 

dos pais nos eventos promovidos pela Escola bem como nas apresentações dos alunos; 

Reunir bimestralmente com pais/família para apresentar um momento de escuta sensível 

Apresentar projetos desenvolvidos pela Escola bem como avaliar sua eficácia; Motivar 

os pais no compromisso de acompanhar seus filhos no desempenho de ensino e 

aprendizagem. Divulgar o Regimento e o calendário Escolar comentando sobre os dias 

letivos e o cumprimento da carga horária; Desenvolver atividades voltadas para a 

integração/participação da família na escola. Convidar pessoas da família para contribuir 

https://www.sagradoeducacao.com.br/pagina/1478-leitura-infantil-como-incentivar-a-leitura-nos-primeiros-anos
https://www.sagradoeducacao.com.br/pagina/1478-leitura-infantil-como-incentivar-a-leitura-nos-primeiros-anos
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de alguma forma para a aprendizagem dos educandos( contação de história, 

musicalização, receitas saudáveis, entre outros). 

- Estabelecer uma relação entre a escola e a família baseada no pertencimento, na ação 

mútua em prol da criança; 

- Impulsionar o desenvolvimento integral das crianças; 

- Acolher as famílias de todas as crianças, sem discriminá-las, independentemente de 

sua configuração; 

- Considerar famílias e comunidade parceiras protagonistas da escola; 

- Programar formas de conversar com as famílias de modo a conhecer suas 

expectativas, preocupações, reivindicações; 

- Apresentar e discutir o cotidiano e o Projeto Político Pedagógico da escola; - 

Convidar pais, mães, responsáveis para produzir algo ou realizar atividades com as 

crianças. 

- Compartilhar com as famílias informações sobre a criança. 

- Comemorar o Dia Internacional da Família 15 de Maio. 

Resgatar a história da escola e valorizar esse ambiente bem como as pessoas que 

trabalham e convivem neste espaço propiciando as crianças e suas famílias o 

conhecimento do meio escolar, suas repartições, funcionamento, profissionais que 

trabalham na mesma, desenvolvendo atividades que estimulem a criatividade das 

crianças 

 

Desenvolvimento: 

- Apreciação de histórias que abordem o tema: família; 

- Reflexão sobre a importância da família a partir de histórias; 

- Planejamento, organização de uma festa para promover a interação escola/ família; 

- Realização de oficinas de arte, pintura, desenho, esporte e gincanas com a participação 

dos familiares; 

- Valorização da participação das famílias nas festividades da creche; 

- Fazendo “Artes” com a família; 

- Culinária e receitas de família. 
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Avaliação: 

Será processual verificando se os objetivos foram alcançados conforme as ações 

desempenhadas 

 

Registro por meio de imagem de cada atividade realizada Registro de atividades por meio 

do desenho livre ou dirigido feitos pelos educandos para que possam expressar os 

entendimentos das músicas cantadas e das histórias contadas; Registro por meio de 

Vídeo A avaliação ocorrerá durante todo o projeto, por meio de observações e relatos das 

famílias e alunos durante todo o projeto 

 
Projeto Identidade e Autonomia  - “TUDO SOBRE MIM” 

O projeto identidade e autonomia, tornou-se ao longo dos anos, um instrumento que 

possibilita ao professor o conhecimento de cada um de seus alunos em seus aspectos 

físicos, emocionais  e de estrutura familiar. O projeto, deve ser trabalhado com foco, não 

apenas no conhecimento do aluno sobre suas  características físicas, dados de registro 

e de estrutura familiar, mas no conhecimento de si mesmo, de suas  preferências, de suas 

necessidades e resultará em um processo mais rápido para a conquista de sua 

autonomia. As crianças são incentivadas a reconhecerem, a identificarem e a 

expressarem as suas emoções por meio de propostas de aprendizagem , tudo com  

intencionalidade pedagógica, visando ao desenvolvimento integral.  

O Projeto “Tudo sobre mim”, que não foge à proposta de auxiliar também o professor na 

descoberta sobre seus alunos, mas amplia as possibilidades de trabalho. Conquista essa 

que pode ser feita através de atividades prazerosas e coletivas de convivência social 

para que percebam também o mundo que o rodeia e aprendam a respeitar as 

preferências dos outros, suas peculiaridades e seus anseios futuros. 

Procurando compreender ainda mais como a criança se enxerga dentro dos diversos 

grupos " escolar, familiar, social " poderemos incentivá-la a fazer sua própria leitura de 

mundo e dar-se a conhecer do modo  que aprecia através de diversas rodas de conversa, 

atividades lúdicas e contextualizadas. 

Esse projeto também tem o intuito de estimular as crianças a adquirirem  hábitos e 

atitudes de higiene indispensáveis na faixa etária em que se encontram, inserido em 

procedimentos  diários e prazerosos no que se refere aos cuidados em nossas vidas 
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alicerçados na vivência de valores que refletem na conduta humana, além de promover 

ações de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo mosquito “AEDS Aegypti”, 

transmissor da dengue; e usar estratégias para reforçar os cuidados que todos devem 

ter para evitar a propagação do coronavírus, causador da Covid- 19. 

 
Objetivo Geral: 

Possibilitar à criança momentos individuais e coletivos para o conhecimento de si mesmo 

e do outro propiciando a valorização de sua identidade e reconhecimento da importância 

do outro em sociedade tendo em vista o desenvolvimento de sua autonomia de forma 

plena. 

 
Objetivos específicos: 

Explorar alfabeto móvel para reconhecimento das vogais; 

● Fazer correspondência termo a termo entre letras do nome e letras móveis brincando; 

● Promover conversa sobre características diferentes de cada ser humano 

observando os diversos padrões e discutindo a necessidade de aceitação do diferente; 

● Destacar como lidam com as maiores emoções básicas: medo, alegria, tristeza, raiva; 

cuidar de si e do próximo; favorecer a autoestima; refletir sobre seus sentimentos; 

incentivar a criatividade, a imaginação e a fantasia; desenvolver a linguagem e incentivar 

e valorizar a reciprocidade; valorizar a capacidade de cada aluno e do grupo (auxiliando 

a escolha de tarefas a partir das potencialidades de cada aluno);  

● Observar características próprias evidenciando-as  ao grupo através de desenho 

ou pintura de características em imagens; 

● Trabalhar as vogais. 

● Fazer pesquisas para descobrir dados e curiosidades de familiares; 

● Observar os diversos modos de organização familiares e retratar a organização de 
sua própria; 

● Analisar aspectos particulares de sua casa, escola ou bairro; 

● Apontar e registrar seus cantinhos especiais no espaço escolar; 

● Evidenciar suas preferências em roda de conversa sobre programas, animais, 

brinquedo, brincadeira etc. 

● Promover momentos de sondagem para descoberta de conhecimentos prévios dos 
alunos; 
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● Envolver a família no processo de execução do projeto propondo atividades auxiliadas 

● Realizar registro final das impressões do projeto; 

● Mostrar as crianças a importância do afeto com as pessoas e que precisamos uns dos 

outros para viver e tenha consciência que é preciso respeitar e valorizar o "outro". 

● Possibilitar e garantir uma aprendizagem efetiva e transformadora de atitudes e 

hábitos de vida. Além de oportunizar vivências significativas, integrando as áreas do 

conhecimento, realizando trabalho sistemático de conscientização e prevenção à Dengue, 

e Covid-19 

 
 
Atividades Propostas para o projeto identidade e autonomia 

1. Montagem de Cartazes murais e/ou painéis 

2. Pesquisas de campo 

3. Rodas de Conversa sobre temas diversos do universo de identidade 

4. Apresentações de músicas preferidas 

5. Manuseio de livros, revistas, jornais etc. 

6. Leitura e registro de história preferida 

7. Pinturas e/ou registro das atividades em forma de desenho. 

8. Colagem de fotografias ou construção de autorretrato 

9. Análise de documentos 

10. Exploração de alfabeto móvel 

11. Deixar que as crianças expressem suas ideias, opiniões e vivências então a professora 

mostrará algumas figuras contendo várias expressões faciais como: (triste, alegre, 

raiva, assustado, bravo, abrindo a boca, dando língua) assim a criança pode expor 

suas emoções e como se sentem em algumas situações do dia a dia. 

12. Promover atividades variadas que atribuam para o cuidado da higiene pessoal; 

13. Identificar corretamente as partes do corpo; 

14. Ensinar e estimular bons hábitos de higiene pessoal na prevenção de doenças 

15. Ensinar como higienizar os alimentos; 

16. Identificar e estimular o uso dos objetos de higiene; 

17. Ensinar como lavar as mãos corretamente com água e sabão, passar álcool em gel e 

usar máscaras corretamente. 
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18. Valorizar a autoestima da criança; 

19. Desenvolver hábitos de higiene e saúde através de brincadeiras, danças, jogos, 

dramatizações e demais situações de interação; 

20. Trabalhar as temáticas que envolvam a higiene em rodinha; 

21. Durante a contação de histórias com as crianças, fazer pausa para comentar e discutir 

os tópicos levantados no texto (escolher leituras voltadas para a temática do 

projeto) 

22. Dramatizar situações cotidianas; 

23. Instituir brincadeiras e que envolvem boas maneiras e higiene de forma geral; 

24. Trabalhar com filmes e canções facilitadores para a percepção dos objetivos a serem 
alcançados; 

25. Incentivar atividades que envolvam: lavar e higienizar as mãos, passar álcool em gel, 

tomar banho, escovar os dentes, lavar e pentear os cabelos, cortar as unhas, como 

higienizar os alimentos (com a participação da nutricionista), usar máscaras e 

outras diversas formas de higienização. 

26. Ajudar a criança a pensar e refletir a respeito da situação de pandemia e fazer com 

que compreendam que devemos nos cuidar e cuidar dos outros. 

27. Atuar com atividades em que a criança perceba que as boas maneiras garantem um 

convívio saudável, prazeroso e respeitoso, sem intervenções de conflitos; 

* Todas essas atividades podem ser exploradas através de: 

Musicalização; Teatro; Dramatização e Encenação; Roda de conversa; Cartazes 

coletivos; Apresentação de vídeos e filmes relacionados ao tema; Contação de histórias; 

Manuseio de livros e revistas; Pinturas; Jogos interativos e cooperativos, Atividades com 

sucata, entre outros... 

Avaliação: 

A avaliação se dará em todo processo através de observação e registro das falas das 

crianças. Quando um aluno consegue realizar suas atividades sem a dependência do 

professor, ele se mostra pronto para desempenhar seu papel em sociedade com base no 

que aprendeu na escola. É claro que isso não quer dizer que o professor deva deixar de 

ajudar o aluno a desenvolver as atividades na escola, mas a autonomia é muito importante 

para o aluno em diversos aspectos 
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Projeto super autor - Viajando no mundo da leitura 

Escutar histórias é um acontecimento tão mágico que desperta o interesse das pessoas 

em todas as idades. As crianças, por exemplo, passam a interagir com as histórias e 

os contos, acrescentando detalhes, personagens ou lembranças de fatos que passaram 

despercebidos pelo contador. Esse processo é fundamental para que a criança 

estabeleça a sua identidade e compreenda melhor as relações familiares e sociais. A 

partir daí ela começa a gostar dos livros e percebe que eles fazem parte de um mundo 

fascinante, onde a fantasia apresenta-se por meio de palavras e desenhos. De acordo 

com Sandroni & Machado (1998, p.16) “o amor pelos livros não é coisa que apareça de 

repente”, é preciso ajudar a criança a descobrir o que eles podem oferecer. Assim, pais 

e educadores têm um papel fundamental nesta descoberta, agindo como 

incentivadores da leitura. O projeto Super autor - Viajando no mundo da leitura” vem 

oferecer momentos  que despertem a criatividade da criança e valorizem o seu 

imaginário, dando-lhe oportunidade de expandir  o conhecimento de si mesma e do 

mundo que a cerca. Já dizia Cecília Meireles, mestra no uso das belas palavras que 

produzem tanto prazer: “Ah! Tu, livro despretensioso, que, na sombra de uma prateleira, 

uma criança livremente descobriu pelo qual se encantou, e, sem figuras, sem 

extravagâncias, esqueceu as horas, os, companheiros, a merenda... tu, sim, és um livro 

infantil, e o teu prestígio será na verdade, imortal. ” (P.31, 1984) Se a criança não 

procurar, inicialmente, um livro como entretenimento, como poderá ela ter prazer de ler 

no futuro? Como incentivar as crianças e famílias a apreciarem a leitura por meio do 

encantamento dos contos infantis? 

 

Objetivo geral: 

Despertar na criança o interesse pela leitura, utilizando diversas ferramentas que 

propiciem além do  contato com o livro em si, a interação com o meio e todos que o 

cercam – colegas, educadores e familiares, dando ênfase à participação deste último, 

como agente fundamental na formação de leitores. Desenvolvendo uma imagem 

positiva  de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas 

capacidades e percepção de suas limitações. 

 



65 

 

 

Objetivos específicos: 

. Possibilitar aos educadores o conhecimento e apreciação da Literatura Infantil; 

. Proporcionar o contato com os materiais e recursos literários, inclusive para as faixas 

etárias de 01 e 02 anos, para os quais serão destinados livros adequados à sua fase de 

desenvolvimento; 

. Contar e recontar história ouvidas representando-as, sejam por meio de dramatizações 

e conversas informais, como também em atividades de desenhos, recortes, colagens, 

etc.; 

. Promover à aproximação da família ao cotidiano escolar, de forma colaborativa, 

voluntária e espontânea  por intermédio da contação de histórias e no incentivo a 

aprendizagem do educando, criando assim uma ponte entre casa e escola; 

. Exercitar a imaginação, a curiosidade, a percepção, a expressão criadora, o senso 

crítico, entre outros; 

. Motivar os educandos quanto a utilização de materiais recicláveis no desenvolvimento 

do projeto, tendo  em vista a importância da preservação ambiental. 

. Estimular as famílias na participação do projeto; 

. Organizar e trabalhar como tema de sala de aula por meio biografias, obras literárias, 

poemas, músicas e contação de histórias. 

   Incentivar à leitura, tornar a leitura um ato prazeroso, ampliar o vocabulário, despertar a 

imaginação, a curiosidade, a comunicação e a autoestima das crianças. Criar o hábito e 

o gosto pela leitura. Além de desenvolver a linguagem oral da criança, ampliar o 

vocabulário. Criar junto com a turma um livro de histórinha  que será exposto em data 

pré determinada em uma tarde de autógrafos . 

 

Desenvolvimento 

Dar-se-á por meio de planejamento, propondo aos educandos e familiares, atividades de 

forma criativa  e dinâmica, baseadas no âmbito da escuta sensível, referindo-se à 

construção das diferentes linguagens pela  criança, de todas as manifestações e as 

relações que se estabelecem com os objetos de conhecimento, pertencimento do meio 

social e ampliação de visão de mundo, onde se destacam os campos de experiência. 

Registro por meio de imagem de cada atividade realizada. Registro de atividades por meio 
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do desenho livre ou dirigido feitos pelos educandos para que possam expressar os 

entendimentos das músicas cantadas e das histórias contadas;  

 

Avaliação 

A avaliação ocorrerá durante todo o projeto, por meio de observações e relatos das 

famílias e alunos durante todo o projeto. 

 

Projeto grafismo 

Através do seu desenho a criança consegue expressar em seu grafismo aquilo que ainda 

não consegue com outras linguagens, por exemplo, a fala ou a escrita. Ao desenhar ela 

elabora conceitualmente objetos e eventos, por isso é de fundamental importância 

trabalhar e estudar o processo de construção do desenho junto ao enunciado que nos é 

dado pelo indivíduo. 

Objetivo Geral: 

O objetivo deste projeto é analisar as possíveis interações entre os processos de desenho 

e de escrita, tendo por foco as estratégias de representação construídas pelas crianças. 

Além disso, as crianças expressam sentimentos e tomam um contato com o universo 

amplo de muitas possibilidades e experiências desenvolvendo os sentidos e exercitando 

suas habilidades motoras. 

É um registro feito através de desenhos onde as professoras fazem uma comparação da 

evolução dos registros e as crianças também se expressam através dos desenhos, 

possibilitando assim, analisar o processo de desenvolvimento do desenho e da escrita. 

 

Objetivos espacíficos: 

Analisar as possíveis interações entre os processos de desenho e de escrita, tendo por 

foco as estratégias de representação construídas pelas crianças. Além disso, as crianças 

expressam sentimentos e tomam um contato com o universo amplo de muitas 

possibilidades e experiências desenvolvendo os sentidos e exercitando suas habilidades 

motoras. 

 

Desenvolvimento: 

É um registro feito através de desenhos onde as professoras fazem uma comparação da 
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evolução dos registros e as crianças também se expressam através dos desenhos, 

possibilitando assim, analisar o processo de desenvolvimento do desenho e da escrita. 

 

Avaliação: 

A avaliação ocorrerá durante todo o projeto, por meio de observações das professoras 

durante todo o projeto. 

 

Projeto Alimentação saudável na Educação Infantil – FIT KIDS 

O projeto objetiva estimular as crianças do CEPI a ter conhecimento sobre alimentação e 

nutrição de forma transversal e interdisciplinar com seus estudos, promovendo a 

construção do conhecimento crítico e estimulando um viver mais saudável, permitindo que 

as crianças experimentem cores, texturas e sabores em meio a uma brincadeira. 

 

Objetivo Geral: 

Desenvolver ações de promoção à saúde, e o desenvolvimento de uma nutrição 

balanceada. Devemos compreender que para alimentar-se de forma adequada, devemos 

ingerir um pouco de cada grupo alimentar. A boa alimentação é o equilíbrio e a variedade 

de comer um pouco de tudo. As famílias serão grandes colaboradoras na execução do 

ato de se alimentar bem, fazendo assim com que o projeto realmente seja colocado em 

pratica no cotidiano da criança. 

Objetivos específicos: 

Estimular as crianças  e as famílias a ter conhecimento sobre alimentação e nutrição de 

forma transversal e interdisciplinar com seus estudos, 

Promovendo a construção do conhecimento crítico e estimulando um viver mais saudável,  

Permitir que as crianças experimentem cores, texturas e sabores em meio a uma 

brincadeira. 

Inserir mais hortaliças na alimentação escolar, levando os alunos a consumir os alimentos 

de forma adequada, saudável e Segura. 

Propiciar aos alunos oportunidades de aprender a cultivar plantas utilizadas como 

alimentos e degustar um alimento saudável e nutritivo; 
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Desenvolvimento: 

Devemos compreender que para alimentar-se de forma adequada, devemos ingerir um 

pouco de cada grupo alimentar. A boa alimentação é o equilíbrio e a variedade de comer 

um pouco de tudo. As famílias serão grandes colaboradoras na execução do ato de se 

alimentar bem, fazendo assim com que o projeto realmente seja colocado em pratica no 

cotidiano da criança.Semanalmente a nutricionista da escola realiza com as crianças 

intervenções como por exemplo: contação de histórias, demonstração de como  deve ser 

uma boa alimentação, degustação de alimentos, dentre outras estratégias pedagógicas . 

Uma vez por mês a nutricionista da escolar irá preparer uma receita saudável de acordo 

com o planejamento das professoras e fazer com as crianças, com direito ao passo a 

passo da receita e degustação. 

Registro por meio de imagem/vídeo de cada atividade realizada 

 Registro de atividades por meio do desenho livre ou dirigido feitos pelos educandos para 

que possam expressar os entendimentos  

Esse projeto deve ser realiado diariamente, junto com a nutricionista com ações voltadas 

para a onientização das crianças para uma alimentação saudável. 

Avaliação: 

 A avaliação ocorrerá durante todo o projeto. 

 

Projeto Horta  - Plantar, Cuidar e Colher  

O Projeto Horta visa propiciar às crianças o contato com a terra, com a água, como o ar, 

é educá-las na perspectiva de uma educação ambiental. As atividades de semear em 

hortas plantar, cuidar e colher alimentos é uma oportunidade para enriquecer o ensino 

aprendizagem de forma mais significativa. 

Além disso, propõe viabilizar ações pedagógicas, que venham explorar as diversas formas 

de aprender 

Inserir mais hortaliças na alimentação escolar e na vida familiar, levando os alunos 

a consumir os alimentos de forma adequada, saudável e segura. Propiciando aos alunos 

oportunidades de aprender a cultivar plantas utilizadas como alimentos e degustar um 

alimento saudável e nutritivo. 
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Objetivo Geral: 

Promover ações educativas que perdurem todo o ano letivo e possam contribuir para a 

garantia da segurança alimentar e nutricional, respeitando cada criança em sua 

singularidade, considerados os contextos social e cultural. 

 

Objetivos específicos: 

Estimular bons hábitos de alimentaçã, 

Propiciar atividades relacionadas ao cultivo natural e orgânico, 

Despertar o interesse das crianças para o cultivo de horta e conhecimento do processo 

de germinação; Oportunizar aos alunos a cultivar hortaliças utilizadas como alimentos; 

Conscientizar a importância de estar saboreando um alimento saudável e nutritivo; 

Degustar o alimento semeado, cultivado e colhido propiciar às crianças o contato com a 

terra, com a água, como o ar, é educálas na perspectiva de uma educação ambiental. 

Semear as sementes com as crianças; Regrar diariamente a horta; Colher as folhagens e 

frutas com as crianças Construção de regador com materias de sucata. Identificação do 

plantio por turma; Elaboração de receitas utilizando as hortaliças 

 

Desenvolvimento: 

As estratégias definidas buscam fomentar e estreitar a relação entre Instituição Educativa 

e famílias, configurando-se como uma parceria fundamental em prol do desenvolvimento 

integral da criança, despertando ainda mais a consciência do impacto e da importância da 

participação dos pais nas atividades escolares dos filhos, tendo assim, em suas ações, 

inestimável relevância. Nesse sentido convidamos à todas as famílias a participarem do 

Projeto Horta CEPI Bambu: “Plantar, Cuidar e Colher” que tem entre os objetivos, uma 

perspectiva de estimular bons hábitos de alimentação, propiciando atividades 

relacionadas ao cultivo natural e orgânico, possibilitando, ainda, outras experiências que 

envolvam práticas tangentes ao ato de se alimentar como autosservimento, mastigação, 

não desperdício, hábitos de higiene e a valorização dos recursos naturais. Para aproximar 

as famílias da escola, o Projeto Horta “Plantar, Cuidar e Colher” irá realizar atividades que 

envolvam a participação dos pais na revitalização e ampliação da horta da nossa unidade. 

Registro por meio de imagem de cada atividade realizada  
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Avaliação: 

A avaliação ocorrerá durante todo o projeto, por meio de observações e relatos das 

famílias e alunos durante todo o projeto. 

 
Projeto Circuito de Ciências 

O projeto Circuito de Ciências constitui um importante instrumento para o desenvolvimento 

do conhecimento científico e tecnológico, socializa as vivências interdisciplinares e 

inovadoras realizadas pelos estudantes no âmbito das Unidades Escolares. 

O Circuito de Ciências tem como finalidade difundir a cultura científica com o objetivo de 

estimular atividades que envolvam o letramento científico e processos investigativos entre 

estudantes, professores e gestores. 

 

Objetivos: 

Potencializar a produção de conhecimentos científicos, tecnológicos, inovadores ou 

sociais. 

Despertar e nos alunos a  consciência de seu papel social no exercício da cidadania, da 

sustentabilidade, na valorização da diversidade cultural e na garantia dos princípios e 

direitos básicos da humanidade. 

 

Projeto de Transição 

 Justificativa: 

O projeto surgiu da necessidade de planejamento de estratégias pontuais que 

favorecessem a progressão continuada dos estudantes da Educação Infantil ,da Creche 

para a Pré-escola, visando a diminuição dos índices de evasão ,bem como a melhoria 

qualitativa do processo de ensino e aprendizagem, possibilitando as aprendizagens, 

despertando o interesse da criança pelo dia-a-dia na escola, facilitando o seu 

desenvolvimento em todos os aspectos: físico, emocional e intelectual.As crianças da 

eduação infantil podem apresntar maior difiuldade de adapatação, portanto é necessário 

todo um trabalho, que leve a criança a perceber o real significado de estar na escola, 

principalmente os aspectos de : fazer novas amizades (socilialização) e descobrir os 

diferentes espaços da área escolar, vivenciado neles brincadeiras e cosntrução de 

conhecimentos. 
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Objetivo geral: 

Acompanhar e auxiliar os alunos nessa passagem da Creche para a Pré-escola de forma 

que o processo de rompimento de vínculos com a creche e estabelecimento das novas 

relações na nova escola ocorra de forma tranquila e equilibrada. 

 

 Objetivos específicos: 

- Apresentar as dependências da escola sequencial; 

 - Facilitar a adaptação da criança na escola;  

- Tornar o processo de socialização mais rápido; 

- Familiarizar as crianças ao espaço escolar e a rotina; 

-Promover de maneira lúdica a interação da criança no espaço escolar; 

-Promover situações nas quais as crianças sintam-se a vontade para expressar e 

manifestar suas emoções e necessidades; 

- Interagir e conhecer as demais pessoas que trabalam na escola sequencial 

 

Desenvolvimento: 

No intuito de tornar o processo de transição algo prazeroso, onde o brincar, o cuidar, o 

educar e o interagir, se integrem, pois, esses conceitos fazem parte da educação na 

infância e tendo em vista que as relações estabelecidas pela criança com a escola, com 

seus colegas e professores e com a aprendizagem são fatores constituintes do sucesso 

escolar, consideramos que a passagem de uma etapa para outra seja um momento 

especialmente importante no estabelecimento dessas relações, podendo ter forte 

impacto na forma como as crianças lidam com a escola o CEPI Bambu traçou algumas 

estratégias para realizar o processo de transição das crianças matriculadas na 

instituição. 

- Realizar reunião de pais (presenciais e/ou online) para esclarecer e tirar as dúvidas 

referente ao processo de transição e a escolha da escola sequencial;  

- Realizar palestras e orientações com os pais e ou responsáveis referente ao processo 

de transição; 

 -Proporcionar momentos com dinâmicas e interação entre as crianças, a escola 

sequêncial e os professores, como brincadeiras, com o objetivo de mostrar para a criança 

que ali é um lugar seguro, prazeroso, de muita brincadeira e onde a ludicidade irá ter 

continuidade.  
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Promover momento de diálogo com a equipe docente para refletir sobre a etapa de 

transição; - Manter a escuta ativa, para as famílias, crianças e educadores;  

- Realizar visita na Escola Classe 210 de Samambaia, oportunizando as crianças 

conhecer os espaços;  

 - Encaminhar vídeos orientativos para os pais sobre a transição;  

- Levar as crianças da Educação Infantil para realizar visitas na escola explicar que no 

próximo ano algumas crianças irão estudar na escola que foi realizada a visita ou em 

outra muito parecida com ela (outra escola); 

 - Em parceria com a equipe gestora da Escola Classe 210 de Samambaia, organizar e 

planejar a visita dos alunos do Maternal II matriculados no CEPI, levá-los para conhecer 

os espaços da escola e os professores; 

A saída da criança matriculada no CEPI para outra escola marca uma passagem 

importante na vida das crianças. Nesse período, os alunos conhecem os novos 

professores e colegas, e muitos deles também precisam se adaptar a uma nova escola. 

Nosso objetivo é poder contribuir para que todas essas novidades se encaminhem de 

um jeito natural e bem-sucedido, não apenas com os alunos, mas também com as 

famílias, centrando a ação pedagógica no diálogo com as crianças, trocando saberes e 

experiências.  

 Acompanhamento e Avaliação da Proposta Pedagógica 
  
O acompanhamento e a avaliação da Proposta Pedagógica do CEPI Bambu consistem 

em reflexões das ações educativas desenvolvidas na instituição. Tais reflexões 

acontecem nas reuniões de coordenação e também nos encontros com a comunidade 

escolar, na busca do aprimoramento dos serviços prestados à comunidade. 

A implementação do Projeto Político Pedagógico da Instituição é avaliada semestralmente 

em diferentes espaços, como por exemplo, nas reuniões de coordenação, nos dias 

destinados à formação, na Avaliação Institucional e nos Dias Temáticos durante todo ano 

letivo. 

As observações são registradas por todos os atores envolvidos no cotidiano educacional. 

Cada segmento elabora suas observações de acordo com suas atribuições e 

competências. Feito isso, os dados são registrados e analisados para exposição à 

https://www.youtube.com/watch?v=lGPUtJf8nYk
https://www.youtube.com/watch?v=lGPUtJf8nYk
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comunidade, a fim de tomar decisões e intervir ainda durante o ano letivo, sempre que 

necessário. 

 

 Avaliação Coletiva 

Avaliar é uma ação indispensável para compreender, validar ou redimensionar o trabalho 

pedagógico. Sobre a avaliação Na Educação Infantil, as DCNEI alertam 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). Essa ideia reafirma o que já havia estabelecido a 

LDB, no art. 31, Seção II: “a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do 

seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 

fundamental”. 

A ação avaliativa, no CEPI Bambu, dá-se no sentido de compreender os processos, e não 

os produtos das atividades. Assim, por meio das brincadeiras e interações, os 

profissionais da educação acompanham como as crianças estam se desenvolvendo. A 

finalidade básica da avaliação é servir para tomar decisões educativas, para observar e 

acompanhar o processo de desenvolvimento da criança e para planejar situações, 

relações ou ações na instituição. 
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