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APRESENTAÇÃO 

 

O  Projeto  Político-Pedagógico  (PPP),  segundo a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da 

Educação Nacional (LDB) é documento norteador das práticas pedagógicas e dos 

resultados educacionais de curto, médio e longo prazo, reunindo ideias e decisões 

assumidas pela instituição de ensino, relacionadas às opções educativas e à 

organização da escola, definindo e assegurando a identidade da instituição e suas 

finalidades educativas. A construção do Projeto Político-Pedagógico do CEPI Jabuti 

envolveu   gestores, docentes, funcionários, estudantes e familiares visando 

proporcionar a garantia dos direitos de aprendizagens e desenvolvimento dos 

estudantes, bem como as formas de interação dentro da instituição educacional, seja 

ela de forma direta ou indireta, fortalecendo a ideia do processo democrático. Para a 

realização deste trabalho, foram utilizados, além de entrevista no ato da matricula 

e/ou rematrícula, relatos da comunidade e questionário socioeconômico 2022 , 

reuniões e encontros com as famílias e toda equipe escolar que  no dia a dia  e trazem  a 

historicidade da escola, bem como dados de identificação da unidade de ensino com 

informações relevantes acerca da instituição, diagnóstico da realidade, a função 

social, os princípios norteadores da prática pedagógica, os objetivos, as concepções 

teóricas, a organização do trabalho pedagógico, as concepções e estratégias de 

avaliação, a organização curricular da instituição, bem como o plano de ação para a 

implementação das ações definidas neste PPP .Vale ressaltar que como o processo 

educacional é contínuo e dinâmico, uma vez que a criança, enquanto ser em 

formação, é multidimensional cabendo à educação, como prática social, unir os 

indivíduos em torno do direito de aprender e da conquista da cidadania, as propostas 

apresentadas estão em constantes fases de construção. 
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HISTORICIDADE 

 

O Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat, é uma entidade privada, beneficente 

sem fins lucrativos. Foi fundada em 25 de março de 1965 pelo senhor Dom Leonino 

Gomes Neto (+ 26/08/2014), com o sistema de orfanato (abrigo que funcionava como 

uma segunda família para as crianças com atendimento 24 h); de caráter, civil, tem 

personalidade jurídica própria registrada em todos os Órgãos Oficiais. Há 54 anos 

esta entidade tem por finalidade a Proteção Social Básica ou proteção da criança e 

famílias em situação de risco e vulnerabilidade, através de serviços prestados 100 % 

gratuitos. O Centro de Educação da Primeira Infância Jabuti, sob a gestão do Lar 

Educandário Nossa Senhora Mont Serrat visa atender a comunidade em sua faixa 

etária 4 meses a 05 (cinco) anos completos ou a completar até 31 de março conforme 

Legislação vigente, ofertando Educação Infantil e Pré-escola, através de profissionais 

qualificados e comprometidos em oferecer uma educação igualitária e de qualidade 

para a integração da família, e a comunidade para conhecer e participar do trabalho 

aqui desenvolvido. Situado na A entidade através do Termo de Parceria com a 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal propõe assegurar o respeito à 

condição peculiar da criança como pessoa em seu desenvolvimento, sendo este 

cognitivo, linguístico, social, emocional, estético, sensorial, físico e moral além de 

promover a estimulação psicossocial e por meio de atividades periódicas busca 

aprimorar e fortalecer os vínculos relacionais e comunitários junto às famílias. O CEPI 

Jabuti está localizado em Samambaia-Norte na cidade de Brasília-DF. Foi inaugurada 

em 2014, com o objetivo de atender aos filhos da comunidade, integrando-se a 

política social desta comunidade. Desde então, constituiu-se como um dos programas 

assistenciais vinculado à Secretária de Educação do Distrito Federal. O CEPI Jabuti 

vem buscando se consolidar como espaço educativo e com isso, fortalece sua 

identidade. Acreditamos que o objeto de conhecimento para as crianças é toda a 

realidade a sua volta, e a aproximação da mesma efetua-se de maneira integrada. 

Sendo assim, trabalhamos criando condições para que esta interação ocorra de forma 

prazerosa e lúdica, e que o conhecimento seja apresentado levando em consideração 
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tanto às características individuais de cada criança, quanto às mudanças que ocorrem 

em cada faixa etária. Enfim, a equipe do CEPI Jabuti, busca promover o 

desenvolvimento pleno do ser humano nas suas mais diversas competências, 

principalmente nos primeiros anos de sua vida, a chamada primeira infância. Tem por 

finalidade ser referencial em excelência na Educação Infantil no Distrito Federal, 

propiciando experiências significativas para o desenvolvimento físico, psíquico, 

emocional, cognitivo e social de crianças desse ciclo etário, prevenir situações de 

violação de direitos e promover sua inclusão social, direcionada ao fortalecimento de 

laços familiares e a integração entre a criança e os demais membros das famílias e da 

comunidade.  Aqui começa nosso trabalho, percebendo a necessidade de apoiar e 

incentivar as habilidades e os valores inerentes à criança pequena, respeitando 

sempre sua individualidade. 

CARACTERIZAÇAO FISICA 

 

O CEPI Jabuti situa-se em um espaço do GDF, o prédio conta com espaço físico 

preparado e dividido em:  

 

  Banheiro das crianças (Berçários e Maternal I) dentro de sala. 

  Banheiro para funcionários. 

  Banheiros externos, sendo que dois deles são adaptados para PNE para uso das 

salas de Maternal II, 1º e 2º Períodos.  

 Cozinha. 

 Depósito de materiais de limpeza e higiene pessoal. 

 Depósito de material pedagógico. 

 Depósitos gêneros alimentícios  

 Direção. 

   Nove salas de aula 

  Parque de areia 

 Parque sintético  

  Pátio para recreação e eventos. 
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 Refeitório. 

  Sala de brinquedoteca. 

 Sala de coordenação. 

  Sala de vídeo. 

 Secretaria. 

  Solário. 

 Swith: espaço do quadro de energia, internet e linha telefônica.  

 Videoteca.  

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

O CEPI Jabuti está localizado em Samambaia-Norte na cidade de Brasília-DF. Foi 

inaugurada em 2014, com o objetivo de atender aos filhos da comunidade, 

integrando-se a política social desta comunidade. Tem como mantenedor o Lar 

educandário Nossa Senhora Mont Serrat situado na 3° AV- AE 07- MOD M/N- Núcleo 

Bandeirante-DF, regido pelo CNPJ 00.071.159/001-05. O Lar Educandário Mont 

Serrat possui registro no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal e 

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, além do Título de Utilidade 

Pública Federal e Estadual e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 

Social. A Associação é uma sociedade sem fins lucrativos de caráter assistencial. 

Desde então, constituiu-se como um dos programas assistenciais vinculado à 

Secretária de Educação do Distrito Federal. O CEPI Jabuti vem buscando se 

consolidar como espaço educativo e com isso, fortalece sua identidade. Acreditamos 

que o objeto de conhecimento para as crianças é toda a realidade a sua volta, e a 

aproximação da mesma efetua-se de maneira integrada. Sendo assim, trabalhamos 

criando condições para que esta interação ocorra de forma prazerosa e lúdica, e que 

o conhecimento seja apresentado levando em consideração tanto às características 

individuais de cada criança, quanto às mudanças que ocorrem em cada faixa etária.  

Enfim, a equipe do CEPI Jabuti, busca promover o desenvolvimento pleno do ser 

humano nas suas mais diversas competências, principalmente nos primeiros anos de 
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sua vida, a chamada primeira infância. Tem por finalidade ser referencial em 

excelência na Educação Infantil no Distrito Federal, propiciando experiências 

significativas para o desenvolvimento físico, psíquico, emocional, cognitivo e social de 

crianças desse ciclo etário, prevenir situações de violação de direitos e promover sua 

inclusão social, direcionada ao fortalecimento de laços familiares e a integração entre 

a criança e os demais membros das famílias e da comunidade.  Aqui começa nosso 

trabalho, percebendo a necessidade de apoiar e incentivar as habilidades e os valores 

inerentes à criança pequena, respeitando sempre sua individualidade.  
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O CEPI Jabuti oferece atendimento integral com uma carga horária de duas mil horas 

aula anual, decorridas em no mínimo duzentos dias letivos. Sendo distribuídas da 

seguinte forma:  

 Nove Professores com carga horária de quarenta horas semanais; 

 Doze Monitores com carga horária de quarenta horas semanais; 

 Uma Coordenadora Pedagógica com carga horária de quarenta horas semanais; 

 Uma Diretora pedagógica com carga horária de quarenta horas semanais; 

 Dois Profissionais da Limpeza com carga horária de quarenta horas semanais; 

 Uma Secretária escolar com carga horária de quarenta horas semanais; 

 Uma Cozinheira com carga horária de quarenta horas semanais; 

 Uma Auxiliar de Cozinha com carga horária de quarenta horas semanais; 

 Uma nutricionista com carga horário de trinta horas semanais; 

 Dois Agentes Patrimoniais com carga horária de doze horas por trinta e seis; 

 Dois Porteiros com carga horária de doze horas por trinta e seis; 

 Um Menor Aprendiz. 
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CORPO FUNCIONAL DA CRECHE 

 

As pessoas que trabalham no CEPI são contratadas são escolhidas por processo 

seletivo, onde são verificadas as informações de habilitação para realização das 

funções, qualificação profissional, perfil pessoal, experiências e referências pessoais 

e profissionais. As contratações seguem as normas e Leis trabalhistas conforme a 

CLT 

 

QUANTIDADE DE CARGO 

 

01-Cozinheira   

01-Auxiliar de cozinha   

01- Auxiliar de serviços gerais   

01-Nutricionista   

09-Professoras   

12-Monitoras   

01-Coordenado pedagógico   

01-Diretora Pedagógica   

02-Agente patrimonial  

02-Porteiros  

01-Secretaria Escolar   

01-Menor Aprendiz  
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ATOS DE REGULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 
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Da unidade 
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COMUNIDADE LOCAL 

 

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

escola está inserida e avaliar as motivações e necessidades foram realizadas 

reuniões pedagógicas junto às famílias, as quais têm filhos que estudam no Centro de 

Educação da Primeira Infância Jabuti. No âmbito socioeconômico e cultural 

entregamos questionários para os responsáveis pelos alunos, sendo que 80 pessoas 

entregaram o questionário e participaram. OS dados referentes à pesquisa após a 

tabulação chegaram-se aos seguintes dados: 30% das famílias moram em casa 

própria e 70% em casa alugada. Quanto ao nível de escolaridade 30% possui o 

ensino fundamental, 65% o ensino médio, 5% o ensino superior. 

               

Dos pais que trabalham fora e tem carteira assinada 22%, pais que não trabalham 

com carteira assinada 46% e não trabalham 22%. 

Ensino 
Fundamental 

30% 

Ensino Médio 
65% 

Ensino Superior 
5% Escolaridade 
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De acordo com a pesquisa 38 % das famílias sobrevivem com apenas 01(um) salário 

mínimo, 59% mais de 01(um) salário mínimo e 3% com menos de 01(um) salário 

mínimo. 

             

Em relação aos Programas Sociais do Governo 69% afirmam que não recebem bolsa 

família e apenas 31% recebem. 
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Quanto à composição familiar de 2 a 5 membros 80%%, de 6 a 10 membros 20% 

acima de 11 membros 0%. 
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Função 

Social 
 

 

 

 

 

 



                                        Governo do Distrito Federal 

Secretaria de, Estado de educação do Distrito Federal 

Coordenação Regional de Samambaia 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                        
21 

  

FUNÇÃO SOCIAL 

 

A criança é um ser social que nasce com capacidades afetivas, emocionais e 

cognitivas. Tem desejo de estar próxima às pessoas e é capaz de interagir e aprender 

com elas de forma que possam compreender e influenciar seu ambiente. Para se 

desenvolver, portanto, as crianças precisam aprender com os outros, por meio dos 

vínculos que estabelecem gradualmente, percebendo-se e percebendo os outros 

como diferentes, permitindo que possam acionar seus próprios recursos, o que 

representa uma condição essencial para o desenvolvimento da sua autonomia. 

A aprendizagem é um processo fundamental na vida do homem. É através dela que 

se desenvolvem os comportamentos que irão possibilitar a sobrevivência e a 

adequação ao meio em que ele está inserido. Daí a importância do CEPI Jabuti, ser 

uma instituição de Educação Infantil com espaço de inserção das crianças nas 

relações éticas e morais, tem como missão promover a interação em suas práticas de 

educação e de cuidados entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos, 

linguístico e social das crianças, estimulando seu desenvolvimento e respeitando a 

individualidade e a diferença entre elas.   

A escola de Educação Infantil primeira etapa da educação básica objetiva o 

desenvolvimento integral da criança nos aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social, evidenciando a convicção de que o processo educacional se inicia no 

nascimento da criança e realiza-se como um processo contínuo que contribui para a 

formação do ser humano. O Projeto Politico Pedagógico possibilitará introduzir 

mudanças planejadas e compartilhadas que pressupõem um compromisso com a 

aprendizagem, oferecendo uma educação de qualidade, para que as crianças e suas 

famílias sejam incluídas em uma vida de cidadania plena. Levar em conta os 

princípios éticos de autonomia, de responsabilidade, de solidariedade, do respeito ao 

bem comum. Tendo por base, ainda, princípios políticos dos direitos e deveres de 

cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática; dos 

princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da qualidade e da 

diversidade de manifestações artísticas e culturais. É de consenso que, apesar do 
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desenvolvimento de aspectos afetivos, emocionais, cognitivos, físicos e sociais se 

darem ao longo de toda a vida, os primeiros anos têm repercussão fundamental na 

construção da subjetividade e da identidade. Ou seja, nesta fase, instalam-se as 

primeiras conexões neuronais sobre as quais todas as outras serão construídas.  

Nos primeiros anos, os estados emocionais, as relações de causa e efeito, as formas 

de lidar com as situações concretas estão em fase de constituição e podem 

consolidar a forma como a criança passará a ver o mundo e a si. Daí a importância de 

lhe proporcionar experiências que facilitem seu desenvolvimento. Tudo isto deve 

acontecer num contexto em que cuidados e educação se realizem de modo 

prazeroso, lúdico, onde as brincadeiras espontâneas, o uso de materiais, os jogos, as 

danças e cantos, as múltiplas formas de comunicação, expressão, criação e 

movimento, o exercício de tarefas rotineiras do cotidiano e as experiências dirigidas 

que exigem o conhecimento dos limites e alcances das ações das crianças e dos 

adultos estejam contemplados. As múltiplas formas de diálogo e interação serão o 

eixo de todo o trabalho pedagógico que deve primar pelo envolvimento e interesse 

genuíno dos educadores, em todas as situações brincando, rindo, apoiando, 

acolhendo, estabelecendo limites com energia e sensibilidade, consolando, 

observando, estimulando e desafiando a curiosidade e a criatividade, através de 

exercícios de sensibilidade, reconhecendo e alegrando-se com as conquistas 

individuais e coletivas das crianças, sobretudo as que promovam a autonomia, a 

responsabilidade e a solidariedade. O trabalho pedagógico deverá ser construído e 

vivenciado em todos os momentos por todos os envolvidos no processo educativo do 

CEPI, organizando, criando ambientes e situações, o que irá contribuir decisivamente 

para que os bebês e as crianças maiores exercitem sua inteligência, seus afetos e 

sentimentos, constituindo conhecimentos e valores, vivendo e convivendo ativa e 

construtivamente. Quanto menor a criança, mais as atitudes e procedimentos de 

cuidados do adulto são de suma importância para o trabalho educativo que realiza 

com ela. Na relação estabelecida entre educador e criança, ela começa a perceber 

que sabe lidar com a realidade, que consegue respostas positivas, fato que lhe dá 

segurança e que contribui para construção de sua identidade. A Instituição 



                                        Governo do Distrito Federal 

Secretaria de, Estado de educação do Distrito Federal 

Coordenação Regional de Samambaia 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                        
23 

  

Educacional é o espaço onde a diversidade e a inclusão, tornam-se reais, materializa-

se a partir das relações que acontecem e são partilhadas entre todos os segmentos 

que compõem a comunidade escolar. A Constituição Brasileira de 1988, no Capítulo 

III, da Educação, da Cultura, Artigo 205 afirma que; 

“A educação é direito de todos e dever do Estado e da família”. Em 

seu Artigo 208, prevê: [...] “o dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de “atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino””.  

As estratégias de adequação curricular dependerão das necessidades de cada 

criança e de suas características, diversificando-se ao longo do percurso acadêmico 

de cada uma. Dessa maneira 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. 

 

Enfim, o Projeto Politico Pedagógico será um instrumento de grande validade, pois, 

evidenciará a importância do trabalho executado, onde a brincadeira, o lúdico, o 

artístico e o científico se confundirão, interpenetrará e se complementarão, formando 

um contexto em que a criança construirá os seus conhecimentos de maneira contínua 

e gradual, porque conhecimento não se constitui em cópia da realidade, mas sim, 

fruto de um intenso trabalho de criação, significação e ressignificação. 
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Para orientar as unidades de Educação Infantil a planejar seu cotidiano, as Diretrizes 

apontam um conjunto de princípios defendidos pelos diversos segmentos ouvidos no 

processo de sua elaboração e que devem orientar o trabalho nas instituições de 

Educação Infantil. Dada sua importância na consolidação de práticas pedagógicas 

que atendam aos objetivos estabelecidos, eles serão aqui apresentados em detalhes. 

São eles:  

 Princípios éticos – valorização da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes 

culturas, identidades e singularidades.  

 Princípios políticos – garantia 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. 

Princípios da Gestão Democrática segundo Carlos Mota  

O processo de participação de todos os segmentos da comunidade escolar 
reforça a ideia de que a gestão democrática está para além da eleição de 
diretor ou da equipe de gestão, implica na participação da comunidade 
escolar, na definição e na implementação de decisões pedagógicas, 
administrativas e financeiras, por meio de órgãos colegiados e na eleição de 
diretor e vice-diretor da unidade escolar. (MOTA, 2014, p. 115). 

Pressupostos teóricos  

Integralidade: a educação integral é um espaço privilegiado para se repensar 
o papel da educação no contexto contemporâneo, pois envolve o grande 
desafio de discutir o conceito de integralidade. 
Intersetorialização: a Educação Integral políticas públicas de diferentes 
campos, em que os projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam 
articulados, buscando potencializar a oferta de serviços públicos como forma 
de contribuição para a melhoria da qualidade da educação. 
Transversalidade: a ampliação do tempo de permanência do aluno na escola 
deverá garantir uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de muitas 
formas de ensinar, considerando os diversos conhecimentos que os alunos 
trazem de fora da escola. 
Diálogo Escola e Comunidade: as escolas que avançaram na qualidade da 
educação pública foram as que avançaram no diálogo com a comunidade. 
Territorialidade: significa romper com os muros escolares, entendendo a 
cidade como um rico laboratório de aprendizagem. 
Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando 
experiências e informações, com o objetivo de criar oportunidades de 
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aprendizagem para todas as crianças, adolescentes e jovens. (Pressupostos 
Teóricos, 2013, p.28-30) 
 

Educar para os direitos humanos, como parte do direito à educação, na fomentação 

de processos que contribuam para a construção da cidadania, do conhecimento dos 

direitos fundamentais, do respeito à pluralidade e à diversidade de nacionalidade, 

etnia, gênero, classe social, cultura, crença religiosa, orientação sexual e opção 

política, ou qualquer outra diferença, combatendo e eliminando toda forma de 

discriminação. 

Tais princípios representam o ideário de educação escolar vislumbrado por todos os 

que integram o CEPI Jabuti. 

A escola, como um todo, hoje é conhecida como parte inseparável da sociedade. 

Busca o conhecimento do mundo, construindo-o e partilhando ideias. Participa da 

construção de um universo mais harmonioso. Procura garantir o que preconiza o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) quanto ao desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

O projeto Politico Pedagógico (PPP) voltado para a integração dos saberes 

conhecidos, estimulados, produzidos e recriados, elege o “ato de brincar” espontâneo 

e/ou dirigido como sendo a atividade primordial da criança, pois por meio dele é 

possível se desenvolver: O CEPI Jabuti busca novos caminhos que acompanham as 

mudanças do cotidiano o respeito à dignidade e à liberdade a compreensão dos 

direitos da pessoa humana, do cidadão, do Estado, da família e dos grupos que 

compõem a comunidade. A democratização do saber, pelo qual é possibilitado ao 

aluno à apropriação e a transformação dos conhecimentos historicamente 

acumulados, como condição necessária à construção de uma escola sintonizada com 

o seu tempo e comprometida com uma sociedade em mudança; Colaborar no 

desenvolvimento de uma consciência ecológica de proteção ambiental e integração 

ativa do homem com o meio ambiente; A coparticipação, pelo qual a família, a escola 

e a comunidade, envolver-se-ão efetivamente na discussão e na definição de 

prioridades, estratégias e ações do processo educativo, enquanto instrumento 

essencial para a defesa da dignidade humana e da cidadania. O CEPI Jabuti pretende 
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possibilitar a seus alunos uma educação de qualidade, preocupando-se com a 

emergência do presente e com a sobrevivência do futuro, de modo a valorizar o ser 

humano e sua ação no mundo de hoje e de amanhã, valorizar o homem, não no 

simples ressurgimento de valores antigos, mas principalmente na possibilidade do 

desenvolvimento; Valorizar o ser humano na sua capacidade de comunicar-se, de 

refletir, de argumentar, de solucionar problemas, de analisar as questões sociais e de 

propor novas saídas para os seres e o ambiente com responsabilidade, respeito, 

solidariedade e paz; Valorizar o comprometimento com uma educação inovadora e de 

qualidade; A escola de Educação Infantil - primeira etapa da educação básica - 

objetiva o desenvolvimento integral da criança nos aspectos físico, psicológico, 

intelectual, social, moral, ética e psicomotores, evidenciando a convicção de que o 

processo educacional se inicia no nascimento da criança e realiza-se como um 

processo contínuo que contribui para a formação do ser humano. Levando em 

consideração que a educação integral se dá além dos muros da escola, trazendo 

suas experiências e realidades do convívio familiar e da comunidade. Faz então 

necessário uma instituição que entenda a importância dos princípios da Integralidade, 

Transversalidade, Inter serialização e Territorialidade.  

Quanto menor a criança, mais as atitudes e procedimentos de cuidados do adulto são 

de suma importância para o trabalho educativo que realiza com ela. Na relação 

estabelecida entre educador e criança, ela começa a perceber que sabe lidar com a 

realidade, que consegue respostas positivas, fato que lhe dá segurança e que 

contribui para construção de sua identidade. Tem como missão promover a interação 

em suas práticas de educação e de cuidados entre os aspectos físicos, emocionais, 

afetivos, cognitivos, linguístico e social das crianças, estimulando seu 

desenvolvimento e respeitando a individualidade e a diferença entre elas.   
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OBJETIVO GERAL 

 

Os objetivos definidos nesta PP-2020 possibilitam organizar o processo para alcance 

dos resultados projetados de acordo com o contexto social, econômico e cultural. 

Sistematizam também como o que conhecimento será trabalhado nos diferentes 

espaços e tempos para realizar a função social da escola. Oferecer condições 

adequadas ao desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos: físico, 

psicológico, ético, cultural, sócio histórico, cognitivo, perceptivo-motor, afetivo e social. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Os objetivos específicos apresentados a seguir contribuem para o alcance do 

objetivo geral e são inter-relacionados. 

 Promover a educação integral do educando; 

 Ministrar a Educação sem distinção de cor, sexo, nação, convicção religiosa ou 

classe social dos educandos, observadas a legislação e as normas 

especificamente aplicáveis; 

 Proporcionar ambiente de convivência harmônica baseado no respeito mútuo 

em todos os níveis do ambiente escolar. 

 Oferecer condições para o aluno desenvolver habilidades intelectuais e 

artísticas, estimulando as potencialidades individuais; 

 Promover condições de integração com a família, a fim de formar com ela 

parceria na educação dos filhos; 

 Criar oportunidades para que cada aluno reconheça em sua identidade pessoal 

à dimensão transcendente que o abre às realidades, às demais pessoas e ao 

mundo que o cerca; 

 Propiciar a formação do cidadão digno, respeitar as fases do desenvolvimento 

psicológico da criança e sua necessidade de brincar como meio de integração 

social e como fator de desenvolvimento psicológico e psicomotor; 

 Contribuir para que sua interação e convivência na sociedade sejam produtivas 

e marcadas pelos valores de solidariedade, de liberdade, de cooperação e de 

respeito; 

 Promover a ampliação das experiências e dos conhecimentos infantis, 

estimulando o interesse da criança pelo processo de transformação da 

natureza e pela dinâmica da vida social.  
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 Desenvolver harmonicamente sua personalidade, oferecendo oportunidades de 

tornar-se melhor pessoa; 

 Adquirir atitudes e habilidades necessárias para a aprendizagem cognitiva e 

afetiva; 

 Oferecer possibilidades que a família muitas vezes não tem condição de 

proporcionar; 

 Oportunizar o convívio com outras crianças, possibilitando descobertas de um 

novo centro social e intelectual; 

 Desenvolver a coordenação psicomotora e a prática de boa postura; 

 Desenvolver habilidades para a utilização dos meios de comunicação: 

linguagem, visão, audição, tato etc.; 

 Desenvolver o senso rítmico através da expressão individual e de grupo; 

 Adquirir hábitos de vida sadia em relação à higiene, alimentação e recreação; 

 Favorecer a socialização, a compreensão de ordens e instruções referentes às 

tarefas e disciplina; 

 Trabalhar a inclusão dentro e fora do ambiente educacional; 

 Favorecer a construção da autoestima 

 Promover o aprimoramento moral e cultural da pessoa humana, conforme os 

princípios indissociáveis do educar, cuidar e brincar; 

 Preparar o aluno para a cidadania. 
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Fundamentos 

Teóricos 

Metodológicos 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 

 

Na busca do aperfeiçoamento da honrosa missão de educar, com a qual nos 

comprometemos, norteiam-se as concepções teóricas deste Projeto nos pressupostos 

da Teoria Crítica e Pós Crítica alinhada com a visão constante no Currículo da 

Educação Básica da SEEDF. Dessa forma, incorporando conceitos como ideologia, 

reprodução cultural e social, poder, classe social, capitalismo, relações sociais de 

produção, conscientização, emancipação e libertação, currículo oculto e resistência 

da Teoria Crítica.  

E da Teoria Pós-crítica os campos de experiências como educação para a 

diversidade, educação para a cidadania, educação para a sustentabilidade e 

educação para e em direitos humanos.  

Ficou reconhecida a importância de se definir um Currículo que propicie a 

aproximação do conhecimento universal com o conhecimento local em torno de 

temas, questões e problemas inseridos nesta proposta pedagógica. 

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 
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elaboração do conhecimento científico na perspectiva da transformação social. 

(Scalcon, 2002, p.103) 

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. 

Vigotski utilizou princípios e métodos do materialismo histórico-dialético o qual busca 

compreender a realidade a partir de suas contradições e dentro do processo histórico 

em constante transformação para organizar o novo sistema psicológico. Seus estudos 

foram profundamente influenciados pelas ideias de Marx e Engels (2000 p 139). 

É precisamente a modificação da Natureza pelos homens (e não unicamente 

a Natureza como tal) o que constitui a base mais essencial e imediata do 

pensamento humano; e é na medida em que o homem aprendeu a 

transformar a Natureza que sua inteligência foi crescendo. A concepção 

naturalista da história [...] encara o problema como se exclusivamente a 

Natureza atuasse sobre os homens e como se as condições naturais 

determinassem, como um todo, o seu desenvolvimento histórico. Essa 

concepção unilateral esquece que o homem também reage sobre a Natureza, 

transformando-a e criando para si novas condições de existência. (grifos do 

autor). 

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

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

desenvolve suas funções psicológicas superiores. 

O aprendizado humano pressupõe uma natureza social específica e um 
processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual daqueles 
que as cercam. 

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. 

De acordo com Eidt e Tuleski (2007, p.7), “aprendizagem e o desenvolvimento 

constituem uma unidade dialética, onde a aprendizagem impulsionando o 
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desenvolvimento, por sua vez gera novas aprendizagens mais complexas, 

infinitamente”.  

Isso significa que a aprendizagem precede o desenvolvimento, ou seja, a 

aprendizagem é a força impulsionadora do desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores no indivíduo. 

Segundo Vigotski (2007), “o bom aprendizado é somente aquele que se adianta ao 

desenvolvimento”. 

Assim, o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento: 

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, 2007, 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. 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 o tema gerador Cuidar, brincar e Educar desta proposta 

pedagógica.  

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 brincar oferece condições para que a 

criança exerça sua criatividade de forma diversificada. Enquanto brinca a criança 
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amplia seu conhecimento ao criar situações imaginárias reproduzindo simbolicamente 

as experiências vivenciadas em família e na sociedade. 

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. 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 desta proposta 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. 

METODOLOGIA 

 

Oferecer atividades lúdicas, esportivas, livres e dirigidas, diversidade de 

manifestações artísticas e culturais, que estimulem o desenvolvimento global da 

criança, priorizando a convivência e a socialização; Estimular o brincar livremente 

com acesso a brinquedos adequados e espaços como parque e áreas livres; 

assegurar um ambiente adequado que atenda as necessidades de desenvolvimento 

das crianças com segurança (quanto às instalações físicas) e que sejam acolhidas, 
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cuidada e educada, criando um ambiente de respeito e dignidade; Apoiar a família 

para que a mesma possa ser o núcleo de formação do cidadão; Selecionar, formar e 

capacitar os profissionais envolvidos com a educação de maneira planejada e 

sistemática; Estimular a interação, que promova relacionamentos saudáveis entre: 

criança - criança, criança - adulta e instituição - família, proporcionando a inclusão 

social e qualidade nas relações; Utilizar materiais pedagógicos adequados para o 

pleno desenvolvimento das atividades que serão realizadas com as crianças; Avaliar 

periodicamente o trabalho realizado; Acompanhar o desenvolvimento da criança em 

todos os aspectos através de registros, sem o objetivo de promoção; Oferecer 

refeições balanceadas em quantidade e teor adequado às necessidades das crianças, 

elaboradas por profissionais competentes; Garantir o desenvolvimento integral da 

criança reconhecendo seu direito à infância como parte de seus direitos de cidadania. 
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ORGANIZAÇÕES CURRICULARES 

 

O CEPI Jabuti norteia seu trabalho pedagógico no Currículo em Movimento do Distrito 

Federal buscando subsídios para o atendimento de qualidade aos bebês, crianças 

bem pequenas e às crianças pequenas. Seguindo a grade curricular da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal a fim de complementar o trabalho educativo a 

proposta pedagógica do CEPI Jabuti busca como base aos eixos estruturantes: 

Educar e Cuidar, Brincar e Interagir, também os Eixos Transversais do Currículo em 

Movimento: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os 

Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade, além da organização 

curricular da Educação Infantil na BNCC estruturada em cinco campos de 

experiências:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Currículo é trabalhado de forma integrada em que os conteúdos mantêm uma 

relação aberta entre si e em torno dos campos de experiências, ensino que articula 

teoria e prática exige abertura para o diálogo e a disposição para repensar 

cotidianamente a organização da aula. A interdisciplinaridade proporciona a 

exploração de um mesmo tema em diferentes componentes curriculares. A 

contextualização dá sentido social e conceitos próprios dos conhecimentos e 
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procedimentos (ensinar, aprender, pesquisar e avaliar). A flexibilidade curricular 

permite a diversificação e a atualização de formas de ensino e aprendizagem para o 

desenvolvimento da autonomia intelectual dos estudantes. Todas essas ações 

facilitam a compreensão e favorecem a aprendizagem dos estudantes.  

 

O eu, o outro e o nós. 

Enfatiza a construção da identidade e subjetividade dos indivíduos. As atividades devem 

priorizar o conhecimento de si e a construção das relações com os outros, além de buscar 

resgatar a importância do sentimento de pertencimento, o respeito e importância das tradições 

culturais.  

 

 

Corpo, gestos e movimentos. 

É um Campo que foca na exploração dos movimentos e uso dos espaços. Dessa forma, 

busca-se construir referências para as crianças relacionadas à ocupação do mundo. Também 

é nesse Campo que o faz de conta é valorizado. Em conjunto com as brincadeiras, são 

responsáveis pela interação do cotidiano com a fantasia e as linguagens literárias, teatrais, 

musicais e da dança. O intuito é apresentar para as crianças diferentes linguagens artísticas e 

ampliar o seu repertório cultural.  

 

Traços, sons, cores e formas. 

É um momento para valorização da linguagem musical, construção de preferências sonoras, 

exploração da música, conhecimento de músicas tradicionais e festas populares. Nesse 

Campo os indivíduos devem ter acesso a novas experiências de criação musical, escuta ativa 

e vivências corporais. Além disso, também enfatiza o contato com as linguagens visuais, 

envolvendo a pintura, desenho, colagem, etc. 

 

Escuta, fala pensamento e imaginação. 

A linguagem oral é o foco de trabalho desse Campo de Experiência. Por conta disso, as 

atividades devem informar e ampliar as diferentes formas de comunicação da sociedade, 

desde as conversas, às cantigas populares, brincadeiras de roda, etc. Aqui também há espaço 

para realçar as experiências com contação de histórias e leituras individuais para estímulo da 

fantasia, imaginação e criatividade. O Campo também é composto pelo uso da escrita, seja da 

imitação de histórias de outros autores e através da produção própria do faz de conta. 
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Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. 

O intuito é proporcionar a construção de espaços estáticos e dinâmicos, noções de tempo 

físico, ordem temporal e histórica. O campo também enfatiza a importância do aprendizado 

dos números como uma representação de quantidades e possibilitar o aprendizado para 

contar objetos, comparar quantidades de grupos, etc. Assim como, favorece o entendimento 

sobre outras culturas, outras vivências e diferentes modos de viver.  
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Plano 

de Ação 
para 

Implementação 
do 

Projeto Politico 
Pedagógico 
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Gestão pedagógica 

 

Objetivo 

Promover uma educação de qualidade que vise à construção da identidade da 
comunidade escolar, oferecendo uma educação igualitária, democrática, 
libertadora, visando à construção do homem crítico, ativo, participante, capaz 
de construir e transformar sua própria história, no exercício consciente da sua 
cidadania. 

Metas 

Como entidade educacional, nossa missão é criar possibilidades para que os 
educadores tenham condições de construir conhecimentos de maneira crítica, 
respeitando-os como sujeitos bio- pisco - sócio- histórico-culturais. Garantir o 
acesso e a permanência do aluno na escola, oferecendo uma educação de 
qualidade. 

Ações 

Promover momentos de planejamento durante o ano para obter maior 
entrosamento e comprometimento com o ensino. 
Promover encontros com diversos professores que se disponibilizem a 
ministrar palestras para alunos e funcionários. Promover a integração da 
criança no ambiente escolar, de forma agradável e significativa. 

Avaliação 

Realizar a auto avaliação de forma participativa, utilizando como instrumento, 
os Indicadores da Qualidade na Educação infantil, considerando os pontos de 
vista da direção, das professoras, das famílias e das entidades locais 
interessadas. 

Responsável 

Direção e Gestão Pedagógica 

Prazos 

Anualmente 

Indicadores  

 

Recursos Necessários  

Permitir e estimular a presença e a participação da comunidade, dos alunos, 
das famílias e de demais agentes nos debates relacionados à fixação das 
metas e objetivos.  

 

RESULTADOS EDUCACIONAIS 

Objetivos Metas Ações Avaliações Responsáveis Cronograma 
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GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

 

GESTÕES DE PESSOAS 

 

Objetivos 

Questões individuais das crianças, nas dificuldades de aprendizagens, conflitos internos envolvendo 

a família, incluindo a falta de afeto para a criança, a violência, conturbações socioeconômicas, crise 

de valores, influência da mídia, etc.; 

Metas 

Trabalhar aspecto psicossocial, emocional; comportamental, aprendizagem, e outros casos de 

acordo com a necessidade. 

Indicadores  

Proposta pedagógica consolidada, planejamento e acompanhamento. 

Apresentar aos pais 
o Conhecimento do 
Currículo. 

Conhecer a 
historicidade da 
Instituição. 

Promover 
encontros com 
a família. 

Participação dos 
pais. 

Direção Semestral 

Levar ao 
conhecimento dos 
Pais as 
Aprendizagens na 
Educação Infantil 

Garantir o 
desenvolvimento. 

Reunião e 
entrevistas 
com os Pais 

É feita por 
participação dos 
pais e relatório 
individual. 

Professores e 
Coordenadora 
Pedagógica 

Semestral 

Promover palestras, 
oficinas 
educacionais. 
 

Envolver os pais. Motivacionais e 
disciplinar 

Realizar debate e 
troca de 
experiências e 
momentos de 
aprendizagem. 

Direção e 
Coordenadora 
Pedagógica. 

Semestral e 
quando se fizer 
necessário. 

Objetivos Metas Ações Avaliações Responsáveis Cronogram
a 

To            Tomar decisões 
visando um 
consenso para 
uma 
organização. 

Envolver toda a 
família e equipe. 

Reunião com 
a família e 
equipe. 

Realizar 
questionário e 
debate 
avaliativo. 

Direção e 
Coordenação 
Pedagógica 

Anual 
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Ações Avaliação 

Intervenção Atendimento individual; observação em sala e 

estudo de caso. 

Responsáveis Cronograma 

Diretor e coordenador Atendimento aos alunos; 

Objetivos 

Orientar os pais de alunos indisciplinados acerca de pontos importantes na hora de educar e dar 

limites aos filhos. 

Metas 

Fornecer aos pais informações para trabalhar em casa sobre limites na família; convivência em 

sociedade, incentivando-os a adotarem tais medidas em seu cotidiano. 

Indicadores 

responsabilidade dos pais pela educação dos filhos. 

Ações Avaliação 

Intervenção Realizar intervenção. 

Responsáveis Cronograma 

Coordenação pedagógica Atendimentos aos pais; 

Objetivos 

Planejar, organizar atividades para as educadoras desenvolver em sala de aula 

Metas 

Trabalhar estudo de casos para desenvolver intervenção 

Indicadores 

Planejamento acompanhamento e avaliação.  

Ações Avaliação 

Realização de intervenção Atendimento individual e observação 

Responsáveis Cronograma 

Coordenação pedagógica Atividades de Planejamento e Organização 

Objetivos 

Programar projeto de Orientação Profissional. 
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Metas 

Desenvolver projeto de atendimento; Programar; Projeto de auxílio aos pais na educação familiar. 

Ações Avaliação 

Estabelecer parcerias com os pais e educadoras Privilegiar as ações de cunho coletivo em 

detrimento de atendimentos terapêuticos 

individualizados 

Indicadores 

Criança reconhecendo sua identidade e valorizando as diferenças e a cooperação. 

Responsáveis Cronograma 

Coordenação pedagógica Projetos específicos 

Objetivos 

Auxiliar no processo educacional, de maneira ampla, privilegiando o desenvolvimento de todos os 

alunos no que se refere ao aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a 

aprender, atuando principalmente no âmbito dos temas transversais: ética, cidadania, saúde, meio 

ambiente e educação sexual. 

Metas 

Estudo de casos. 

Indicadores  

Crianças construindo sua autonomia. 

Ações Avaliação 

Intervenção Realizar ações para desenvolver em sala. 

Responsáveis Cronograma 

Coordenação pedagógica Atendimento a professor 

Objetivos 

Ensinar com criatividade e imaginação 

Metas 

Alcançar os objetivos propostos 

Indicadores 

Crianças se expressando por meio de diferentes linguagens plásticas, simbólicas, musicais e 
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corporais.  

Ações Avaliação 

Trabalhando por meio de atividades lúdicas, 

apresentação teatral, histórias contadas, 

musicalidades, atividades interdisciplinares, 

passeios culturais e aproveitando a vivência vivida 

de cada criança trazida de casa. 

Avaliação acontecerá de forma contínua, onde 

será observada por meio de participação, 

interesse, organização, compreensão de cada 

aluno 

Responsáveis Cronograma 

Professoras Diariamente 

Objetivos 

Auxiliar os professores no processo de Cuidar e Educar, e durante a elaboração e realização das 

atividades, de acordo com os projetos realizados na instituição. 

Metas 

Trabalhar junto o professor seus traços de vínculos, utilizados para trabalhar com os pais/ 

responsáveis de nossos alunos, assim estando todos em equipe para melhor desenvolvermos tais 

projetos, já que a Educação Infantil é a primeira etapa da educação no processo de aprendizado no 

longo de sua vida. 

Indicadores  

Respeito à identidade, desejos e interesses das crianças.  

Ações Avaliação 

Apresentar propostas pedagógicas, na qual 

possamos trabalhar melhor o desenvolvimento da 

aprendizagem de cada criança. 

Dentro da Educação Infantil, trabalhamos com 

os conhecimentos de nossas crianças, que 

trazem da sua vivência, e a melhor forma de 

avaliarmos nossas crianças é observar a 

bagagem que cada um possui, e trabalhar 

desse princípio sem perdermos o foco, e sem 

negar informações, já que estão todos na 

época de conhecimentos e aprendizagem. 

Responsáveis Cronograma 
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Monitoras Diariamente 

Objetivos 

Ficar atento a todas as pessoas que entram e saem da instituição e prestar informações e 

orientações aos visitantes sobre os setores da instituição educacional entre outros.. 

Metas 

Zelar pela segurança individual e coletiva de todos que se encontram na instituição 

Indicadores  

Segurança  

Ações Avaliação 

Manter segurança, fechar e guardar 

equipamentos e chaves da instituição e auxiliar 

nos serviços cor relatados a sua função. 

Observação da comunidade em geral. 

Responsáveis Cronograma 

Porteiros Diariamente 

Objetivos 

Seguir orientação da nutricionista prepara e servir a alimentação escolar; Estar sempre à tenta aos 

hábitos de higiene de todos os que trabalham sob sua supervisão na cozinha. 

Metas 

Uma alimentação de qualidade para um bom atendimento das crianças, prezando uma alimentação 

saudável. 

Indicadores  

Responsabilidade pela alimentação saudável das crianças. 

Ações Avaliação 

Preparar os alimentos; Organização e distribuição 

de alimento; Estocagem adequada dos alimentos 

São realizadas pela nutricionista através da 

observação da saída dos alimentos, da 

aceitabilidade por parte das crianças 

Responsáveis Cronograma 

Cozinheira e nutricionista Durante o andamento do ano letivo 

Objetivos 
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Manter o ambiente limpo e adequado para as crianças; 

Metas 

Realizar trabalhos relativos à limpeza e conservação de salas, pátios e demais dependências da 

entidade. 

Indicadores  

limpeza, salubridade 

Ações Avaliação 

Realizar trabalhos de limpeza em peças e móveis 

diversos, lavagem de pisos e parede em geral, 

limpeza de tapetes, capachos e enceramentos de 

pisos etc. 

É realizado pela assistente administrativo 

através de check list documento que relata a 

situação da instituição 

Responsáveis Cronograma 

Assistente administrativo e serviços gerais Durante o andamento do ano letivo 

Objetivos 

Brincando com os Alimentos agradáveis, variadas e estimulantes através da alimentação saudável. 

Metas 

Promover a educação alimentar e nutricional visando à alimentação adequada e saudável 

Indicadores  

crianças tendo experiências 

Ações Avaliação 

Amostra do vídeo intitulado: “O Alimento e Você”, 

que discute sobre os cincos grupos de alimentos 

Identificar as preferências alimentares e 

conscientizar sobre a importância da boa 

alimentação. 

Responsáveis Cronograma 

Nutricionista juntamente com as monitoras e 

professoras 

Mensalmente  

Objetivos 

Legal é comer bem! 

Metas 
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Promover a educação alimentar e nutricional visando à alimentação adequada e saudável 

Indicadores  

Responsabilidade pela alimentação saudável das crianças. 

Ações Avaliação 

Brincadeiras Lúdicas:*Jogo da memória;*Oficina 

do Suco;*Cozinha Experimental;*Jogo do Tato. 

Nutricionista 

Responsáveis Cronograma 

Através das brincadeiras lúdicas que aguçam os 

sentidos do olfato, tato e paladar. 

1 vez por mês com todas as turmas 

 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

Objetivos 

Organizar a equipe para trabalhar de forma coerente. 

Metas 

Envolver toda a equipe. 

Ações 

Garantir comprometimento e responsabilidade. 

Avaliações 

Realizar um ambiente agradável. 

Responsáveis 

Diretora 

Cronograma 

Semanal, Mensal e Anual. 

Indicadores  

Formação continuada. 

 

GESTÃO FINANCEIRA 

 

Objetivos 
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Administrar os recursos financeiros oriundos dos convênios firmados da SEEDF. 

Metas 

Pagar todas as despesas das metas estabelecidas no termo aditivo 

Ações 

Elaboração de prestação de contas de acordo com a legislação específica 

Avaliações 

Quadrimestralmente para dar base na elaboração para exercício posterior 

Responsáveis 

Coordenador Administrativo 

Cronograma 

Quadrimestre 

Indicadores  

Responsabilidade planejamento e organização. 
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Acompanhamento e 

Avaliação do 

Projeto 

Pedagógico 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 

 

Objetivos 

Desenvolver funções formadora, articuladora e transformadora do papel os educadores 

no ambiente escolar. 

Criar ações que viabilizem a formação do grupo para qualificação continuada desses 

sujeitos. Consequentemente, conduzindo mudanças dentro da sala de aula e na 

dinâmica da escola, produzindo impacto bastante produtivo e atingindo as 

necessidades presentes. 

*Favorecer a construção de um ambiente democrático e participativo, onde se 

incentive a produção do conhecimento por parte da comunidade escolar, promovendo 

mudanças atitudinais, procedimentais e conceituais nos indivíduos. 

*Assumir atendimentos diários a pais, funcionários, professores, além da 

responsabilidade de incentivo a promoção do projeto pedagógico, necessidade de 

manter a própria formação, independente da instituição e de cursos específicos. 

*Promover significativas mudanças, trabalhar com formação e informação dos 

docentes. O espaço escolar é dinâmico e a reflexão é fundamental a superação de 

obstáculos, socialização de experiências e fortalecimento das relações interpessoais. 

Metas 

Dar atenção individual e coletiva a todos envolvidos no processo ensino - 

aprendizagem; coordenar e subsidiar a elaboração dos diagnósticos da realidade 

escolar; propiciar o trabalho em conjunto por área, por séries, para analisar, discutir, 

estudar e aperfeiçoar as questões pertinentes ao processo ensino- aprendizagem; 

incentivar e prever condições para dar continuidade aos projetos. 

Auxiliar e incentivar no uso dos materiais pedagógico e colocar todo o acervo a 

disposição para o trabalho pedagógico dos professores; 

Auxiliar e orientar os professores nos processos de recuperação (Individual - Paralela -

Contínua) e nas reposições de aula, quando necessário. 

Ações 
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Reuniões para elaboração das atividades que nortearão a Semana Pedagógica; 

Encontros para a elaboração do plano de ação; 

Participação ativa na Semana Pedagógica 

Elaboração do planejamento quinzenal; 

Elaboração do planejamento anual; 

Elaboração do regimento escolar; 

Implementação da rotina pedagógica; 

Participação nas reuniões de pais e mestres; 

Orientação e acompanhamento sobre o preenchimento dos diários de classe e 

relatórios; 

Orientação aos professores em conjunto ou individual; 

Realização de palestra e oficinas com os pais dos alunos; 

Acompanhar o desempenho acadêmico dos alunos através, de registros orientando os 

docentes para a criação de atividades diferenciadas e direcionadas aos que tiverem 

desempenho insuficiente; 

Implementação de Projetos a serem trabalhados na escola; 

Acompanhamento e avaliação dos projetos; 

Incentivar e prover condições para viabilização de projetos de leitura, envolvendo 

contos infantis; 

Realizar visitas nas salas de aula para acompanhar a dinâmica pedagógica e a 

interação professor-aluno, procurando ajudá-los nas dificuldades, caso necessitem; 

Realização de formação continuada em serviço com os profissionais da educação; 

realização de palestra e oficinas com os pais dos alunos; Acompanhamento da 

execução da rotina pedagógica diária. 

Avaliações 

A avaliação realizada é sustentada na necessidade de sistematizar todas as etapas 

do processo pedagógico, através de instrumentos, utilizados pela direção da escola 

para acompanhar, observar, intervir e avaliar o trabalho realizado. Para a realização da 

avaliação é feita primeiramente com o acompanhamento e supervisão efetiva do 
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diretor da escola. Há relatórios dos pontos positivos e negativos da ação do 

coordenador que é encaminhado no final do ano para a Secretaria da educação. As 

avaliações bimestrais das salas e das habilidades a serem trabalhadas com as 

crianças, dão maior visibilidade do andamento do trabalho do coordenador 

pedagógico. Em cada semestre é feito uma análise com os educadores para verificar 

este o trabalho do coordenador. Todo este processo decorre durante o ano letivo, por 

meio de um diálogo aberto com relatos que as famílias passam para o diretor, 

relatórios, atividades planejadas, reuniões com os educadores, mediante a observação 

da mudança no desenvolvimento de ensino e aprendizagem. 

Responsáveis 

Coordenadora Pedagógica. 

Cronograma 

Durante todo o Ano 

Indicadores  

Planejamento pedagógico, registro da pratica educativa, formação continuada,  

 

 

QUESTIONÁRIO FUNCIONÁRIOS 

  

Prezado (a) funcionário (a), Gostaria de contar com a sua colaboração respondendo a 

este questionário, como parte de uma pesquisa sobre o Projeto Político-Pedagógico 

de sua escola, cujo objetivo, entre outros é definir a sua participação na construção e 

(efetivação) aplicação do mesmo. 

 1. Identificação: 1. 

1.  Nome: (opcional)_____________________________________________ 

1.3. Tempo de trabalho na Instituição ________ ________ 

 2. O Projeto Político-Pedagógico promove a participação de toda comunidade escolar 

na organização educacional? ( ) sim ( ) não  
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3. O Projeto Político-Pedagógico contribui com a definição da identidade escolar? ( ) 

sim ( ) não 4. A elaboração do Projeto Político-Pedagógico fortalece a gestão escolar? 

( ) sim ( ) não  

5. A rotatividade dos professores na escola influencia na operacionalização do PPP e 

na qualidade do ensino oferecido? ( ) sim ( ) não  

6. Existem espaços de diálogos, debates, estudos e reflexões no cotidiano escolar? ( ) 

sim ( ) não  

7. Com a implantação do Projeto Político-Pedagógico pode mudar: 

 A organização da escola? ( ) sim ( ) não  

As taxas de evasão? ( ) sim ( ) não 

Existe o compromisso dos professores e demais profissionais? ( ) sim ( ) não 

 E no  ambiente escolar? ( ) sim ( ) não 

 O envolvimento dos pais? ( ) sim ( ) não  

A aprendizagem dos alunos? (  ) sim ( ) não  

Como você acredita que deveria ser o trabalho da gestão? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



                                        Governo do Distrito Federal 

Secretaria de, Estado de educação do Distrito Federal 

Coordenação Regional de Samambaia 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                        
56 

  

_____________________________________________________________________

___________________________________________ - 

Como você acredita que deveria ser o trabalho da coordenação? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Deixe aqui sua sugestão, criticas ou elogios. 

.____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Projetos 

Específicos 
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A proposta pedagógica é flexível assim como os projetos educacionais a serem 

concretizados, planejamentos semanais e anuais, contendo as tendências 

pedagógicas utilizadas no CEPI JABUTI, bem como o sistema de estimulação, 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças. O currículo do 

CEPI JABUTI é constituído de uma Base Nacional Comum sendo desenvolvida sob a 

forma de atividades, quer pela interdisciplinaridade ou pela contextualização, que 

envolva os temas transversais que serão trabalhados de forma integrada aos 

componentes curriculares com a plena observância dos princípios de relacionamento, 

ordenação e sequência. O Currículo voltado para a formação básica do educando tem 

como finalidade atender às atividades concretas e às diferenças individuais do 

educando. Nesta perspectiva, o currículo busca o desenvolvimento harmonioso das 

capacidades e habilidades do educando, respeitando o ritmo e a diferença de cada 

um deles. O currículo do CEPI JABUTI visa garantir aos seus educandos o acesso ao 

saber socialmente elaborado, acumulado pela humanidade e a organização curricular 

é elaborada em conjunto com os representantes da comunidade escolar. A Educação 

Infantil exerce grande influência na formação pessoal e social do educando, numa 

perspectiva de educação para a cidadania que se reflete na qualidade de formação do 

ser interagindo no meio em que vive. As atividades permanentes são organizadas de 

forma diversificada em um mesmo tempo e espaço e são desenvolvidas várias 

atividades, tais como: cantos, desenhos, pinturas, passeios e dramatizações entre 

outras, auxiliando no desenvolvimento da autonomia do educando. Na Educação 

Infantil os conteúdos são apresentados nos diversos momentos e em todas as etapas, 

organizados através de planejamentos anuais/bimestrais /semanais. Os 

procedimentos da escola são influenciados por valores da saúde, da educação e do 

desenvolvimento infantil. Para uma organização curricular abranger os diversos 

múltiplos espaços de elaboração de conhecimentos e da construção de personalidade 

PROJETOS 
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infantil estabelecem-se uma diferenciação entre vários âmbitos de experiências. São 

eles: 

  A PLENARINHA 

É a culminância de um processo pedagógico no qual todas 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 a sua percepção sobre as situações que vivenciam na escola, na 

comunidade, na cidade e no campo, traduzindo-se em contribuições relevantes para 

melhor compreensão de suas aprendizagens e do seu desenvolvimento, 

vislumbrando um trabalho pedagógico de qualidade no atendimento a todas as 

crianças da Primeira Etapa da Educação Básica. Considerando que a criança é um 

sujeito ativo, participativo e protagonista de sua própria história é importante incluir 

suas diferentes visões ao contexto escolar. Deste modo, busca-se articular de forma 

integral os direitos fundamentais da criança, como prioridade absoluta, por meio da 

escuta infantil e, consequentemente, fortalecer o processo de ensino-aprendizagem, 

em consonância com o Currículo da Educação Básica do Distrito Federal. 

 

 CIRCUITOS DE CIÊNCIAS 

O circuito de ciências ocorre com atividades diárias desenvolvidas em sala de aula 

com atividades lúdicas pedagógicas adaptadas de acordo com a faixa etária de cada 

turma incentivando os alunos a pesquisarem realizando uma diversidade de 

experiências, especialmente pelo fato de que no segundo momento esse trabalho irá 

acontecer em cada CRE e eles poderão dividir ainda mais informações. A Secretaria 

de Estado da Educação, e as Coordenações Regionais de Educação (CREs), 

promove o "Circuito de Ciências das Escolas da Rede Pública de Ensino do Estado 

do Distrito Federal". O projeto tem como objetivo promover a cultura científica na 

comunidade escolar, realizando atividades que favorecem o letramento científico e a 

prática de processos investigativos entre estudantes e gestores. O "Circuito de 

Ciências" é parte do "Chão da Escola", uma proposta da SEEDF lançada na rede 

estadual de ensino visando integração curricular a partir da distribuição de temáticas 
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para serem trabalhadas em cada um dos quatro bimestres do ano letivo, com a 

temática atual sendo a esta proposta pela SEEDF. 

 

PROJETO DE TRANSIÇÃO 

Objetivo Geral:  

Acompanhar e auxiliar os alunos da creche para a passagem da pré-escola para o 

primeiro ano do Ensino Fundamental, de forma que o processo de rompimento de 

vínculos com a creche e estabelecimento das novas relações na nova escola ocorra 

de uma ‘‘. 

Objetivos específicos: 

- Criar um ambiente de confiança com os alunos, para que possam expressar suas 

emoções e pensamentos sobre a passagem da pré-escola para o primeiro ano.  

-Identificar nos alunos o conhecimento sobre a nova escola. 

-Levar a criança à percepção e reflexão de seus sentimentos em relação à creche e 

primeiro ano.  

-Proporcionar à criança uma reflexão sobre as metamorfoses da vida. 

Metodologia: 

Iniciar o projeto com a encenação de A lagarta que tinha medo de voar, de Ruth 

Rocha. Inspirada no livro da autora, a apresentação contará com a participação dos 

alunos, a história explora a metáfora da metamorfose, o receio da mudança. 

Levantando questionamentos sobre dúvidas e expectativas, os alunos poderão 

compartilhar o que esperam do ano seguinte e os aprendizados adquiridos ao longo 

deste ano. 

Culminância: 

Orientar os pais a levarem os alunos na escola para qual eles irão no ano seguinte. 

Roda da conversa com os pais e os alunos, sobre a nova rotina, que contém novos 

horários como a mudança de integral para o turno matutino ou vespertino, 

apresentação de novos colegas e a diversidade entre eles, apresentação dos 

professores, alimentação que será diferenciada, horários das brincadeiras e 

atividades.  
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Avaliação: 

A avaliação será realizada através da observação considerando as atitudes e 

comportamentos dos alunos e aceitação sobre a nova escola. 

 

PROJETO ALIMENTAÇÃO- MAIS DO QUE CUIDAR: EDUCAR, BRINCAR E 

INTERAGIR. 

“Projeto Alimentação- Mais que do que Cuidar: Educar e Interagir”, está no catálogo 

de programas e projetos de 2018 da SEEDF no grande tema: Educação para a 

sustentabilidade e meio ambiente, abrindo um leque de possibilidades para transitar 

no que o tema fomenta, tais como: a troca do plástico pelo vidro, a alimentação 

saudável, a criação de hortas escolares, separação de lixo, entre outros. 

PROJETOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS OU INTERDISCIPLINARES DA ESCOLA  

 

O ponto de partida para a realização dos projetos internos foi à realização de reuniões 

pedagógicas acerca dos impactos que cada projeto causa no ambiente escolar, bem 

como a necessidade de realizar um trabalho interdisciplinar e assim, explorar 

pedagogicamente o referido evento. 

 

  PROJETO MOMENTO CÍVICO 

Justificativa: 

A escola deve ser um ambiente desde cedo para a construção da Cidadania, 

ambiente de ação e reflexão, que visa construir uma cultura de Paz. 

Objetivo: 

Despertar em nossos alunos o amor e respeito pela Pátria; 

Incentivar o hábito de cantar o hino nacional. 

Meta: 

Possibilitar as nossas crianças uma formação integral, respeitando valores. 

Desenvolvimento: 
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 A hora Cívica será realizada todas as sextas-feiras, após o café da manhã dentro da 

sala de aula e no pátio a cada última sexta-feira do mês, escolher dois alunos de cada 

turma para segurar a bandeira enquanto cantamos o hino nacional. 

Avaliação: 

Será feita por meio de registro coletivo da turma, observando os seguintes aspectos: 

Participação, respeito e envolvimento dos alunos de cada turma.  

Projeto Grafismo 

 

 

 

  

 

 

 

. 

 

 

 

 JUSTIFICATIVA: 

O estudo do grafismo infantil não é, simplesmente, uma atividade descomprometida, 

antes ela envolve o desenvolvimento físico e psicológico da criança. Através dos 

desenhos elaborados por ela, podem ser observados seus movimentos corporais, a 

coordenação do seu desenvolvimento visual e sua percepção do meio ambiente. O 

grafismo permite entender melhor o Desenvolvimento cognitivo, intelectual e motor da 

criança e divide-se em fases que contemplam faixas de idades diferentes das 

crianças e demonstram a evolução do desenho infantil. O desenho infantil expressa o 

mundo interno da criança e sua personalidade. Através dele, pode conhecer seus 

pensamentos, desejos, fantasias, medos e ansiedades. Pelo desenho, constata-se 

como ela percebe e compreende o mundo, havendo a expressão de aspectos afetivos 
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e cognitivos de sua. Antes de saber representar graficamente o mundo visual, a 

criança necessita associar, identificar e reconhecer diferentes objetos e funções. Para 

isso, ela necessita vivenciar, apreciar e aprender os elementos das artes visuais 

ludicamente. Assim, cabe ao educador propor essa vivência no ambiente educacional. 

Deve ainda saber que seu papel é respeitar, orientar e incentivar as crianças para a 

arte. O grafismo é a manifestação de uma necessidade vital para a criança: conhecer 

e agir sobre o mundo. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Este projeto tem o objetivo de oportunizar a criança um espaço no qual ela possa por 

meio do desenho, desenvolver a criatividade, proporcionar autoconfiança, ampliar a 

bagagem cultural e facilitar o processo de sociabilidade. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Desenvolver a coordenação motora fina; 

Desenhar e colorir utilizando materiais variados, tais como tinta, lápis de cor, giz de 

cera, entre outros. 

Desenvolver a percepção, fantasia e a criatividade da criança; 

Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e 

os movimentos de leitura do adulto-leitor. 

Registrar os experimentos realizados por meio de desenhos; 

Desenvolver os sentidos, a percepção e a imaginação por meio da apreciação. 

 

METODOLOGIA: 

 

Roda de conversa; 

Será entregue folha para a criança expressar no papel o seu desenvolvimento; 

Uma vez por mês, a criança escolhe um de seus desenhos para que seja montada a 

sanfona de acompanhamento da evolução do grafismo; 
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Os trabalhos deverão ser guardados para formar um álbum em forma de sanfona 

apresentado aos pais na reunião semestral 

AVALIAÇÃO: 

 

A avaliação será continua ao longo do ano letivo. 

   

  

 PROJETO LITERÁRIO 

Projeto Literário 

“Criança que lê criança que 

cria.” 
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JUSTIFICATIVA:  

Despertar o hábito pela leitura é uma das missões mais importante no processo  

de desenvolvimento da criança. A família tem papel fundamental nesta missão que 

deve ser iniciada logo nos primeiros anos de vida.  

Neste projeto iremos levar as crianças a conhecerem o universo mágico e 

transformador da literatura infantil. 

Por meio da leitura o indivíduo se descobre, por isso a importância deste projeto a fim 

de promover o desenvolver da imaginação e pensamentos dos alunos. 

Os autores trabalhados neste projeto são espetaculares entre eles se destacam 

Cecilia Meireles, Ana Maria Machado, Mary França, Mauricio de Sousa, Ruth Rocha, 

Silvia Orthof, entre outros. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Desenvolver a capacidade de compreensão de mundo. Envolver a família no 

processo de incentivo a leitura. Proporcionar momentos de prazer através da leitura, 

ampliando vocabulário e a organização de pensamentos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Provocar a curiosidade, o gosto e o hábito pela leitura; 

Desenvolver a linguagem oral e escrita; 

Confrontar realidade e fantasia; 

Desenvolver o senso crítico e a criatividade e oferecer um espaço lúdico com 

atividades lúdicas, promovendo a oportunidade de aprender brincando; 

Identificar personagens das histórias contadas, marcas temporais presentes, letras e 

palavras conhecidas presentes nos títulos das histórias e nomes de personagens; 

·Ampliar o vocabulário. 

 

ESTRATÉGIAS: 

Conversa informal sobre histórias que gostam; 
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Cuidado com os livros; 

Confecção de livros;   

Falar sobre autor e ilustrador de cada livro; 

Debate sobre a história escolhida pela turma; 

Reprodução coletiva da história; dramatização de histórias conhecidas, na qual as 

crianças sejam personagens. 

Desenho livre; 

Modelagem dos personagens; 

Montagem de um espaço na sala de aula com diversos livros para manuseio dos 

alunos; 

Identificação de letras através do nome próprio, nome dos personagens, temas de 

histórias, entre outros; 

As sextas-feiras a criança irá levar um livro e uma ficha de registro, o mesmo deverá 

ser devolvido na segunda-feira seguinte. 

Contação de histórias com livros animados; 

Dramatização de histórias; 

Interpretação de histórias através de desenhos; 

Caixa mágica com objetos para contação de histórias; 

Identificação de letras nos títulos das histórias. 

 

CRONOGRAMA: 

Durante o ano letivo 2022. 

 Sugestões de atividades: 

Baú de histórias com vários livros para serem lidos, trocados, contados, desenhados 

e reescritos; 

Baú da fantasia para que possam dramatizar a(s) história(s) contada(s); 

Contar a vida do autor; 

Criar suspense antes de contar a história, explorar a capa do livro, suas ilustrações e 

título; 
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Usar voz expressiva, animando a leitura, fazendo perguntas e comentários, imitando e 

inventando vozes para cada um dos personagens, montando cenários e enfatizando 

situações emocionantes; 

Organizar a turma em grupos e distribuir uma folha em branco para que façam 

ilustração do livro; 

Recontar a história com fantoches com o uso de “microfone”, de fantasia e na 

“televisão”; 

Caracterizar personagens (bom momento para identificar valores humanos); 

Analisar o assunto principal da história; 

Desenhar, recortar, colar, montar cenas da história e produzir textos; 

Cantar, recitar, músicas e poemas relacionados à história; 

Contar a história e não dizer o fim, pedir aos alunos que em grupo, organizem um fim 

para a história, contar para todos; 

Recontar a história em quadrinhos; 

Contar a história retirada de livros, mostrar em Cd, Traçar comparações e ao final 

ilustrar ou montar um livro com ilustrações feitas pelas crianças; 

Em roda colocar os livros no meio da sala ou distribuir um para cada criança, pedir 

que façam uma leitura de imagens e recontem o que viram e que imaginam ter na 

história; 

Usar um objeto qualquer que tenha na história a ser contada, colocar numa caixinha 

para que as crianças adivinhem o que tem e qual é a história. Dar dicas e pistas; 

Teatro de fantoches, teatro de sombras, teatro de palitoches, dramatizações; 

 

 

Avaliação:   

A avaliação seguirá com o desenrolar do projeto e realização das atividades. 
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