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I. APRESENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Na perspectiva da integralidade, as situações de aprendizagem do Centro de Educação 

Primeira Infância Flamboyant norteiam-se nas Diretrizes pedagógicas e Operacionais para 

instituições parceiras, no Currículo em movimento módulo Educação Infantil, nos indicadores de 

Qualidade, nos Referenciais Curriculares Nacionais de Educação Infantil (RECNEI), no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), além de outras diretrizes nacionais. O atendimento é realizado por 

meio de práticas pedagógicas lúdicas cotidianas, intencionalmente planejadas, considerando a 

criança como um ser indivisível, inteiro e único, cuja proposta reitera-se na perspectiva de uma 

educação de qualidade e nos direitos em/para todos, buscando para que haja efetivação desta 

proposta ações vistas a prática pedagógica em concordância com a realidade, de maneira a formar 

cidadãos críticos e conscientes do seu papel social, como também a parceria da Escola com a 

comunidade, tendo em vista que a participação desta ultima torna-se essencial no desenvolvimento 

do cidadão que almejamos. 

O CEPI Flamboyant atende a 174 crianças da comunidade de Brazlândia, de 0 (meses) a 

3 (três) anos no modulo creche, distribuídas em 09 turmas, compreendendo a primeira etapa da 

educação básica, em jornada integral de 10 horas relógio, no horário de 7hs 30mim ás 17hs 30mim 

de segunda a sexta feira. Grande parte dos nossos alunos moram em chácaras circunvizinhas ou 

área rural do Incra 08, Vendinha e Ouro Verde, tendo por meio de transporte até a escola o uso de 

van escolar.  

A renda familiar dos responsáveis é de até 3 salários mínimos, os pais são bastante 

participantes em reuniões e eventos da escola e sempre nos ajudam atendendo à solicitação de 

parceria. As situações de aprendizagem do CEPI Flamboyant norteiam-se nas Orientações 

Pedagógicas (OPs), no currículo em movimento modulo Educação Infantil, nos Referenciais 

Curriculares Nacionais de Educação Infantil (RECNEI), no Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), além de outras diretrizes nacionais. O atendimento é realizado por meio de práticas 

pedagógicas lúdicas cotidianas, intencionalmente planejada, considerando a criança como um ser 

indivisível, tendo por finalidade segundo redação atualizada da LDB no artigo 29 “O desenvolvimento 

integral da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a 

ação da família e da comunidade”, cujo cerne pauta-se também nos eixos basilares do educar e 

cuidar e do brincar e interagir no atendimento ás crianças. 

No atual ano letivo, estamos desde a Semana Pedagógica, realizada de 02 a 09 de 

fevereiro de 2022 articulando e modulando estratégias com a equipe interna e comunidade escolar. 

E considerando a peculiaridade vivida desde 2020 com a pandemia do novo Coronavírus, a escola, 
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sem dúvida, foi ressignificada pelos profissionais que nela atuam e pela comunidade atendida. 

Assim, para atualização deste documento tão importante, partimos com a equipe interna da 

instituição avaliando o que realizamos até aqui, como podemos aprimorar nosso trabalho e 

atendimento às crianças. Conversamos sobre a importância da implementação do Currículo em 

Movimento neste novo formato, percebemos necessidade de mudanças quanto à melhoria em todos 

os setores, incluindo as demandas quanto aos cuidados de higienização e cuidados pessoais.  

E contextualizando como ocorre a participação dos que compõe esta proposta e para 

quem se destina, assim que iniciam as aulas, as professoras conhecem as crianças e suas primeiras 

impressões sobre a escola durante as rodinhas de conversa, passeios pelas dependências da 

escola e dialogo com as famílias. Desde a Semana Pedagógica de 2020, refletimos com toda equipe 

de profissionais da escola sobre conceitos apropriados ao atendimento da Educação Infantil, em 

consonância com o Currículo em Movimento e demais documentos norteadores. 

Na semana pedagógica de 2022 seguimos os mesmos parâmetros contextualizando os 

documentos que nos regem e norteiam. Realizamos a partir da formação continuada e ações, tais 

como, palestras, oficinas e roda de conversa com os professores e monitores. Procuramos atender o 

disposto no Currículo em Movimento da Educação Infantil, conforme descrição abaixo:  

“Portanto, a elaboração da Proposta Pedagógica – PP, que é construída à luz deste 

currículo, precisa ser pensada de acordo com a realidade da instituição que oferta Educação Infantil, 

observando características, identidade institucional, escolhas coletivas e particularidades 

pedagógicas, de modo a estabelecer a integração dessas experiências, bem como conhecer a 

realidade social que permeia tais instituições e a realidade das crianças com as quais atua 

pedagogicamente. Todos esses elementos precisam dialogar com os Eixos Transversais e 

Integradores, que se aplicam à realidade da Educação Infantil do Distrito Federal por inteiro.” 

(Currículo em Movimento da Educação Infantil, pg. 30. 2018).  

No ano atual iniciamos com o atendimento normalizado, proporcionando todo o conforto e 

segurança às nossas crianças e colaboradores, conforme os normativos e protocolos. Portanto, é 

considerada a sustentação de todos os documentos que nos norteiam para tal funcionamento e 

regularidades.   
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II. HISTORICIDADE DA ESCOLA 

O Centro de Educação Primeira Infância Flamboyant está dentro de um projeto que é 

mantido pelo Governo do Distrito Federal em conjunto com Governo Federal. Com isso, há um 

convênio realizado entre entidade pública e privada sem fins lucrativos, com vistas a descentralizar 

a execução de programa ou projeto, com duração definida. 

Nessa modalidade um órgão ou entidade da administração pública repassa determinado 

montante de recursos a uma organização privada sem fins lucrativos, que se compromete a realizar 

ações constantes no Plano de Trabalho e, posteriormente, prestar contas da aplicação de tais 

recursos. O convênio está disciplinado no art. 116, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que estabelece 

procedimentos e exigências. A Educação Infantil, de acordo com as Orientações Pedagógicas do 

convênio e a Constituição Federal: 

É dever do Estado, e é ofertada em instituições próprias, 

creches (de zero a três anos) e pré-escolas (de quatro e cinco anos), em 

jornada integral ou parcial. Ocorrem em espaços institucionais coletivos, não 

domésticos, públicos ou privados, caracterizados como estabelecimentos 

educacionais e submetidos a múltiplos mecanismos de acompanhamento e 

controle social. O atendimento é realizado por meio de práticas há também 

um Convênio realizado entre entidade pública e privada sem fins lucrativos, 

com vistas a descentralizar a execução de programa ou projeto, com duração 

definida. Nessa modalidade um órgão ou entidade da administração pública 

repassa determinado montante de recursos a uma organização privada sem 

fins lucrativos, que se compromete a realizar ações constantes do Plano de 

Trabalho e, posteriormente, prestar contas da aplicação de tais recursos. O 

Convênio está disciplinado no art. 116, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que 

estabelece procedimentos e exigências. (CF, art. 208, inciso I). 

Este convênio foi formalizado com a Associação Beneficente Coração de Cristo, uma 

instituição sem fins lucrativos, com sede na Avenida Recanto das Emas QD 301 Lote 26 A/E- 

Recanto das Emas/DF CEP: 72.620-200, Fone: (61) 3575-4125, inscrita no CNPJ nº 

15.240.878/0001-71 registrada na junta comercial de Brasília – DF, em 05 de Julho de 2012. O 

objetivo deste convênio é a ação conjunta entre o Governo do Distrito Federal – por meio da SEDF – 

e as instituições privadas sem fins lucrativos, em consonância com a legislação em vigência, 

nacional e local, para o atendimento a Educação Infantil. 

No ano de 2017 foi firmado contrato com a secretaria de educação sob nome Termo de 

colaboração. A Lei nº 13.019/2014, denominada de Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil – MROSC, trouxe como inovação instrumentos que serão utilizados em substituição 
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aos convênios, para disciplinar as parcerias firmadas entre o poder público e as entidades privadas 

sem fins lucrativos, caracterizadas como Organizações da Sociedade Civil – OSC. De acordo com 

os conceitos descritos na Lei nº 13.019/14, o Termo de Colaboração diz respeito ao instrumento por 

meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com as OSC 

para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, propostas pela administração 

pública que envolvam a transferência de recursos financeiros. Portanto, o Termo de Colaboração 

deverá ser utilizado para a celebração de parcerias cujos objetos sejam serviços e atividades 

condizentes com as políticas públicas já conhecidas, divulgados nos programas de governo, onde a 

administração pública consiga estipular os objetos, as metas, os prazos e mensurar os valores que 

serão disponibilizados, bem como os resultados a serem alcançados. 

A instituição é bem ampla com uma área construída de 1118,48m², bem estruturada com 

ótimas instalações, espaços diversos como parquinho de areia, anfiteatro, pátio com desenhos no 

chão, área verde, solário em cada sala de aula, dentre outros que possibilitam práticas de 

brincadeiras e recreação com as crianças, sendo cada qual com seu objetivo pedagógico e 

planejamento bem elaborado. As cores são bem distribuídas trazendo calma e despertando 

curiosidade nas crianças favorecendo a aprendizagem e contribuindo para um trabalho melhor. 

 

Entrada do CEPI -2017 Entrada do CEPI -2022 

 

Recebemos a chave do CEPI Flamboyant dia 09 de Agosto de 2017, no mesmo dia que 

foi assinado o termo de colaboração nº 194/2017. As atividades pedagógicas com as crianças 

iniciaram no dia 28 de Agosto de 2017, oferecendo à comunidade local o atendimento as crianças do 

berçário (04 meses) ao maternal II em período integral, sendo um total de 112 alunos (dados do 

Plano de Trabalho) que foram matriculados na CRE de Brazlândia e encaminhados ao CEPI já 
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enturmados. 

Ao ser entregue as chaves do prédio do CEPI, o mesmo não pôde ter suas atividades 

iniciadas tendo em vista que o mobiliário não havia sido entregue na sua totalidade. Mesmo assim, a 

instituição responsável pelo convênio convocou os porteiros, vigias, professores e a equipe gestora 

para iniciar suas atividades no dia 09 de Agosto. Neste dia, foram apresentados os espaços do CEPI 

para a equipe docente, bem como as orientações pedagógicas para iniciar o trabalho de 

organização das salas de aula e receber suas monitoras no dia seguinte, fazendo a separação de 

equipes para cada seguimento. 

Iniciou-se o trabalho de todos em suas salas e em outros espaços do CEPI, com a 

expectativa de chegar os mobiliários e objetos necessários para receber os alunos. Enfrentamos13 

dias de espera pela chegada das crianças, durante este período foram organizadas oficinas de 

musicalidade, peças teatrais, histórias, brincadeiras, palestras, filmes e estudo do currículo 

buscando uma formação e preparação dos educadores, focando na ética e nos valores essenciais 

para uma educação de excelência. 

No dia 28 de Agosto (2017), iniciamos as aulas. Todas as professoras estavam ansiosas 

para receber as crianças e na primeira semana compareceram aproximadamente 50 alunos, na 

semana seguinte este número aumentou gradativamente. No dia 20 de Setembro houve à primeira 

reunião de pais e mestres com alunos dos Berçários I e II para esclarecimentos sobre o 

funcionamento da escola, as normas e apresentação da equipe que compõe o corpo de 

funcionários, foi entregue a cada responsável a rotina dos berçários e uma lembrancinha com a foto 

de uma parte do corpo dos filhos que os pais tinham que reconhecer, ex: foto do olho, da barriga ou 

algum sinal e no dia 03 de outubro com os demais seguimentos. As reuniões foram um sucesso com 

a participação de quase 100% dos pais de alunos frequentes. 

O CEPI oferece o atendimento às crianças em período integral onde a criança permanece 

na escola cerca de 10 horas por dia totalizando 50 horas semanais dentro dos dias letivos do 

calendário escolar da secretaria de educação e tem como finalidade o seu bom desenvolvimento, 

visando um trabalho voltado a socialização, ao cuidar e ao educar simultaneamente, priorizando 

todos os aspectos, desde o físico, o psicológico, o intelectual ao social e ainda complementando-se 

com a ação familiar e comunidade, conforme a Lei de Diretrizes e Bases – LDB, em seu Art. 29. 

Nesse sentido, temos como principio acentuar infância e reconhecê-la em uma perspectiva de 

educação para a cidadania. 
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Plantio de uma árvore de Flamboyant no quadrado da escadaria 12/09/2017. 

 

 

Ao longo do ano de 2019 realizamos diversas atividades juntamente com as crianças, 

pais e comunidade tais como: Conselho de Classe, VI Plenarinha, Dia Temático, Oficinas, Projeto 

Brincando e Recriando, Jogos Infantis, Atividades Pedagógicas, Avaliação Nutricional, Momentos 

culturais com a participação da família, Formação continuada, Plenária, Semana da criança- Baile a 

Fantasia, Transição na Educação Infantil e Avaliação Institucional. 
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Árvore de Flamboyant 01/03/2020 

 

 

 

 

 

Iniciação da floração- Janeiro 2022 
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A) IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 

 

Em 2019 a proposta de enturmação aprovada pela UNIPLAT preveu um atendimento a 

150 crianças (cento e cinquenta crianças) de 0 a 3 anos alterando a quantidade inicial de 2017 

(112). Em 2020 a oferta foi ampliada para 174 crianças com uma novidade no atendimento aos 

berçários, passando de 08 para 12 em cada sala. Em 2021 e 2022 continuamos com a mesma 

quantidade de enturmação do ano de 2020. 

SALA ETAPA FAIXA ETÁRIA 

CAPACIDADE 
FÍSICA  2021 2022 Nº DE 

PROFESSOR E 
CARGA 

HORÁRIA 

Nº DE 
MONITOR 

Mínimo Máximo Nº DE 
CRIANÇAS 

Nº DE 
CRIANÇAS 

01 Bebês I 
(Berçário I) 4 meses ou a completar até 31/03 08 12 12 12 01 40H 01 

02 Bebês II 
(Berçário II) 1 ano completo ou a completar até 31/03 08 12 12 12 01 40H 01 

03 Crianças Bem Pequenas I 
(Maternal I) 2 anos completos ou a completar até 31/03 22 22 22 01 40H 02 

04 Crianças Bem Pequenas I 
(Maternal I) 2 anos completos ou a completar até 31/03 22 22 22 01 40H 02 

05 Crianças Bem Pequenas I 
(Maternal I) 2 anos completos ou a completar até 31/03 22 22 22 

0

1 40H 02 

06 Crianças Bem Pequenas II 
(Maternal II) 3 anos completos ou a completar até 31/03 24 22 22 

0

1 40H 01 

07* Crianças Bem Pequenas II 
(Maternal II) 3 anos completos ou a completar até 31/03 24 24 24 

0

1 40H 01 

08* Crianças Bem Pequenas II 
(Maternal II) 3 anos completos ou a completar até 31/03 24 24 24 

0

1 40H 01 

09 
Crianças Bem Pequenas II 

(Maternal II) 
3 anos completos ou a completar até 31/03 14 14 14 

0

1 40H 
01 

 MONITORA VOLANTE      02 

TOTAL 174 174 09 14 

 

COORDENAÇÂO PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES 2022 

4

40 h 

5 Horas de 

Coordenação 

Dia: Horário: 

De segunda a sexta 13:30h as 14:30h 
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B) CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA 

 

Para o funcionamento da instituição e o desenvolvimento das atividades a escola dispõe 

de vários recursos didático-pedagógicos, espaço e de pessoal composta por: 

01 Sala para a direção; 

01 sala para a Secretaria Escolar; 

01 sala para a Coordenação Pedagógica; 

09 salas de aula, 04 com banheiros individuais e 06 com sala do sono; 

01 sala multiuso (videoteca e brinquedoteca); 

01 Parque de areia; 

01 WC coletivo para aluno (masculino e feminino), 

01 WC coletivo para PNES; 

01 WC para funcionários; 

01 Almoxarifado (pedagógico); 

04 depósitos (limpeza, alimentos perecíveis/não perecíveis, lavanderia); 

01 Sala de rede; 

01 Cozinha; 

01 sala para Lactário; 

01 Lavanderia; 
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C)      COMPOSIÇÃO DA EQUIPE GESTORA E PEDAGÓGICA 

Os profissionais que desenvolvem atividades educacionais sistemáticas e diretas com as crianças são contratados 

segundo profissão e qualificação exigida nas orientações Pedagógicas do Termo de colaboração e de acordo com as normas de 

consolidação das Leis do trabalho (CLT). Atribuições de cada função: 

 

Especificação Quant. Atribuições 

Diretora 

Pedagógica 

Veronica de Castro 

01 Articular, liderar e executar políticas educacionais, na qualidade de mediador entre essas e 

a proposta pedagógica da instituição educacional, elaborada em conjunto com a comunidade 

escolar, entre outras. 

Coord. 

Pedagógica 

Luciana Marques 

01 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 CRE, assegurando o fluxo de informações, entre outras. 

Professor(a) 40 h 

Ana paula; 
Beatriz Pereira;  
Crystiane 
Edna gama 
Lilia Ferreira; 
Patrícia Felipe; 
Sarah Damas 
Thatielle M. 
Simone Alves;  

09 Reconhecer e adotar a indissociabilidade do educar e do brincar e interagir nas atividades 

desenvolvidas na instituição; planejar seja individualmente ou coletivamente, todo o trabalho 

intencionalmente pedagógico a ser desenvolvido; participar da elaboração e implementação da 

proposta Pedagógica e dos processos de planejamento e avaliação da instituição. 

Monitor (a)  

Bianca,  
Gessica 
Jany Raquel;  
Maisa 
Meire Abreu;  

12 Acompanhar as orientações e executar as atividades propostas pela direção, pela coordenação e 

pelo professor, conhecer e acompanhar, sob orientação do professor, o planejamento pedagógico. 

Reconhecer e adotar a indissociabilidade do educar e cuidar e do brincar   e   interagir   nas   
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Mellany 
Solange Leite; 
Solange Lima;   
Suelly 
Stéphanie  
Thalia 
Viviane 

atividades desenvolvidas     na     instituição. 

 

Monitor volante 

Simone 
Ana Carolina 

02 Acompanhar as orientações e executar as atividades propostas pela direção, pela coordenação e 

pelo professor, conhecer e acompanhar, sob orientação do professor, o planejamento pedagógico. 

Secretário Escolar*  

Leonay 
0

01 

Planejar e executar atividades de escrituração escolar, de arquivo, de expediente e de 

atendimento a toda comunidade escolar em assuntos relativos à sua área de atuação; planejar e 

executar atividades de matrícula; assistir à direção em serviços técnico-administrativos. 

Nutricionista 
 
 
Maria Aparecida dos 
Santos 

0

01 

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, 

baseando-se na observação da aceitação dos alimentos; elaborar cardápios próprios para cada 

faixas etária, com especial atenção àquele destinado ao berçário. 

Porteiro (a)  

Gean Bruno  
Nilton 

02 Coordenar e orientar a movimentação das crianças, desde o início até o término dos períodos das 

atividades escolares. 

Agente patrimonial  
 

José Ricardo 
Atailton Ribeiro 

0

02 

Exercer a vigilância da instituição orientando pessoas que eventualmente circulem em locais 

inadequados. 
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Cozinheiro (a) 
 
 
Caroline 

0

01 

Preparar e servir a alimentação escolar, de acordo com 

orientações do nutricionista, observando as normas de higiene, a data de validade dos gêneros 

alimentícios; observar os aspectos dos alimentos antes e depois de sua preparação, quanto ao 

cheiro, à cor e ao sabor; verificar o cardápio do dia, selecionar com antecedência, os ingredientes 

necessários e preparar a alimentação, observando padrões de qualidade nutricional, para que 

esteja pronta no horário estabelecido e na temperatura adequada; 

Aux. Cozinha 
 
 

Rosângela Leite 
Ivonete de Jesus 

0

02 

Manter a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho, observando as normas e 

instruções, para prevenir acidentes; ajudar a servir a alimentação escolar de acordo com 

orientações do nutricionista; receber e/ou recolher louça, talheres após as refeições; 

Serv.Ger Cons/Limp  
 
Deusimar 
Roselis 
Eliete 
 

0

03 

Realizar trabalhos relativos à limpeza e conservação de salas, pátios, instalações sanitárias, áreas 

verdes e demais dependências das entidades e equipamentos sob sua responsabilidade. 

Auxiliar 
administrativo  

 
Rafaela 

0

1 

Auxiliar principalmente gestores de finanças, de logística, de pessoal e da área operacional na 

realização de atividades de controle e emissão de documentos. 

Quanto aos professores, todos possuem curso de pedagogia, alguns inclusive com curso de especialização na área 

educacional. Entre os monitores há também pedagogos e outros que ainda estão cursando nível superior. Toda a equipe 

pedagógica participa de processo de formação continuada promovida pela SEDF, capacitações promovidas pela 

Mantenedora e parceiros, promovidas para o aprimoramento profissional. 
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D) GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA  

A Gestão administrativa e pedagógica da instituição visa desenvolver ações de 

crescimento e consolidação das atividades educacionais oferecidas diariamente. Todas as 

atribuições desenvolvidas seguem os critérios estabelecidos nas Diretrizes Pedagógicas e 

Operacionais para as Instituições Educacionais Parceiras que Ofertam   Educação Infantil.  

Dessa forma, a Direção atua gerenciando as atividades e observando o desempenho 

global. Viabiliza formações continuadas em parceria com a Coordenação Pedagógica, não apenas 

para a equipe pedagógica, mas também, para os demais setores, procurando estimular o sentido de 

cooperação entre partes com foco no objeto desta parceria que é o atendimento das 174 crianças 

matriculadas em período integral. Acompanha a elaboração, atualização e cumprimento da proposta 

pedagógica. Nesse sentido, promove junto a toda comunidade escolar, a garantia de execução 

deste importante documento e eventuais alterações ao longo do ano letivo, aproveitando as 

ocasiões de dias letivos temáticos, onde é possível ouvir os participantes no processo, em um 

movimento democrático. Busca também novas parcerias que agreguem à prática pedagógica tais 

como: apresentações culturais dentro e fora da instituição, passeios etc. A atuação é administrativa 

e pedagógica no sentido de realizar um atendimento de qualidade para toda equipe e comunidade. 

Com a normatização apresentada pela Portaria SEDF nº 168, de 16 de maio de 2019, colabora 

também na emissão trimestral do Relatório Informativo de Execução – RIE com todo o detalhamento 

das atividades pedagógicas e administrativas.  

 

E)  DIMENSÃO FINANCEIRA 

Os recursos repassados ao CEPI são oriundos exclusivamente do poder público e 

administrado pelo escritório da ABCC, cabendo a unidade somente solicitar as demandas internas 

existentes. 
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Dentro do plano de trabalho vigente de 09/02/2022 a 08/02/2023 há 3 metas a serem 

seguidas, distribuindo um montante mensal ficando discriminados de acordo com as tabelas as 

baixos: 

Recursos Humanos: 
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Meta 2 - MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO e Meta 3 SERVIÇOS DE 

TERCEIROS – PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA 

 

A aferição dos cumprimentos das metas é de responsabilidade da Comissão de 

Monitoramento e Avaliação, do Gestor Pedagógico e Gestor Financeiro, por meio de 

acompanhamento "in loco", orientações, reuniões, análise de documentos, e demais ações que 

contribuam para o bom desempenho da parceria. 

Documentos utilizados: 

 

 

1) Relatórios de acompanhamento pedagógico; 

2) Relatórios de acompanhamento financeiro; 

3) Relatórios emitidos pela Comissão de Monitoramento e Avaliação. 
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III. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

O Centro de Educação de Primeira Infância Flamboyant está localizado em espaço público 

na Área Especial 01, Setor Sul Brazlândia, administrada pela Associação Beneficente Coração de 

Cristo, sem fins lucrativos. Funciona, quando está em atendimento presencial, em período integral 

respeitando as normas propostas no Currículo em Movimento, visando o desenvolvimento integral 

da criança nas suas diversas áreas, atendendo a faixa etária de 0 a 3 anos. Flamboyant, em 2022 

atende à 174 crianças da comunidade de Brazlândia, de 0 (meses) a 3 (três) anos e 11 meses no 

módulo creche, distribuídas em 09 turmas, compreendendo a primeira etapa da educação básica, 

em jornada integral de 10 horas relógio, no horário de 7hs 30min às 17hs 30min de segunda a sexta-

feira, de forma presencial cumprindo todos os protocolos do COVID 19, estabelecidos pela 

secretaria de saúde e da educação. 

Em 2022 iniciamos o atendimento presencial com um cenário de incertezas sobre a 

vacinação contra a Covid-19 para as crianças, e quais os protocolos sanitários ainda 

permaneceriam. Iniciamos em meio a recuperação do luto de muitos, e buscando maneiras de 

atender sem fragilizar as emoções de nossas crianças e colaboradores. 

 No presente ano aplicamos o questionário socioeconômico via aplicativo Google Forms 

(https://forms.gle/N8KCwu3NQyRUBFB48). São 174 famílias atendidas nesta instituição de ensino. 

Tivemos 86 questionários respondidos, onde foi possível identificar que há situações bem 

diversas de situação econômica familiar. Aproximadamente 55% das famílias apresentaram renda 

de até um salário mínimo e meio, e aproximadamente 33% apresentam renda maior e 11% não tem 

renda ou recebe ajuda do governo.  
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Ressalta-se que a participação é uma forma de desenvolver a família no processo de 

formação da criança. Trazendo a família para uma parceria, desenvolvendo a escuta sensível e 

interagindo em prol do alcance dos objetivos que é a criança. A interferência pedagógica é uma 

intervenção que o profissional faz geralmente diante de situações do que estão ligadas à 

aprendizagem da criança.  

Cabe ressaltar que, esta Instituição procura integrar a criança e sua família ao processo 

integral, considerando as vulnerabilidades da comunidade e também com um olhar sensível ao 

trabalho social e filantrópico. 

Cabe ressaltar que, esta Instituição procura integrar a criança e sua família com um olhar 

inclusivo. Para receber nossas crianças ao iniciar o ano letivo (com atendimento presencial), a 

instituição planeja e organiza com sensibilidade o período de inserção e acolhimento. Portanto, 

havendo necessidade em casos específicos, os responsáveis pelas crianças podem buscá-las em 

horários variáveis até que estejam confortáveis gradativamente com o período integral. 

 

Nossa realidade de inclusão foi bem desafiadora, porque o numero de crianças com 

necessidade um atendimento mais exclusivo foi bem maior que o numero de funcionários para tal 

atendimento (monitoras volantes), encaramos a situação em busca de aprimoramento de 

conhecimento e estratégias de atendimentos a essas crianças e também de uma grande parceria 

com as famílias, já que muitas crianças já fazem atendimentos externos para melhorar o 

desenvolvimento principalmente da fala e coordenação motora. 

 
Crianças com Laudo e relatórios 2022 

NOME SÍNDROME CID 

Gabrielly de Sousa Oliveira Síndrome de Dawn Q 90.9 

Pedro Lucas  Paulo de Abreu Transtorno Espectro 

Autismo 

F 84.0 

Julia Nogueira Barbosa TEA F 84 

João Pedro Sousa Silva TEA F 84 

Natan Almeida Gomes Farias TEA F 84 

Heitor Lucas de Paiva Gonçalves Retardo Mental Não 

Especificado. 

F79 

Henrique Melo Freitas  TEA 10 F80.0 / 11 6A 02.2 

Ana Vitória Morais Ferraz  Síndrome de Dawn Q 90 
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IV. FUNÇÃO SOCIAL 

 

A educação Infantil, principalmente a creche configura-se como um espaço democrático 

dentro de uma sociedade contemporânea, cujas aprendizagens decorrem das brincadeiras 

intencionalmente planejadas, que atuam possibilitando as crianças, desde pequenas, discutir 

questões a partir da escuta sensível na rodinha de socialização, promovendo o desenvolvimento do 

pensamento crítico. Inserido neste contexto, o CEPI Flamboyant tem como função social atuar 

solidária e efetivamente para o desenvolvimento integral das crianças, e por sua vez, da sociedade, 

por meio da geração e comunhão do saber, comprometida com a qualidade e os valores éticos, na 

busca da verdade, oferecendo um ensino que promova mesmo que inicialmente transformação da 

realidade. O CEPI proporciona um ambiente propício a riqueza de experiências nos aspectos 

cognitivos, social e afetivo; onde priorizamos o desenvolvimento das capacidades expressivas, 

corporais, cognitivas e sociais, explorando os diferentes espaços e materiais, por meio de jogos, 

brincadeiras, danças, atividades lúdicas e outras práticas sociais. As atividades visam a formação 

pessoal e social do educando, bem como ao seu conhecimento de mundo. 

Para Duarte (2003) assim como para Saviani (1997) o trabalho educativo produz nos 

indivíduos a humanidade, alcançando sua finalidade quando os indivíduos se apropriam dos 

elementos culturais necessários a sua humanização. Pensando nisso, o CEPI busca de forma 

contextualizada e interdisciplinar os conteúdos a serem trabalhados, favorecendo o crescimento 

integral do aluno em uma ação pedagógica que não se interessa pela aprendizagem de conteúdos 

tão somente, mas pela construção da pessoa com valores (honestidade, respeito, amor, amizade, 

ética, solidariedade, comprometimento, gratidão, bondade, senso crítico, acolhimento e tolerância), e 

pela sua pluralidade. Mészáros (2005) salienta que a educação deve qualificar para a vida, e não 

para o mercado, como está impregnada na ideologia capitalista, como mercadoria, um negócio. Para 

ele a crise educacional não resulta apenas da modificação política dos processos educacionais, mas 

da reprodução da estrutura dos valores que perpetuam a ideologia da sociedade mercantil. 

Segundo Kuhn (p. 08) para o exercício dessa incumbência a escola precisa assegurar a 

realização de atividades que possuem relação com todos os aspectos que envolvem a tarefa maior 

da escola: a qualidade em educação. Tendo como objetivo o processo de ensino e aprendizagem e 

na realização de atividades que não possuem uma relação direta com o processo educativo, mas 

concorrem para torná-lo efetivo, propiciando as condições básicas para que ele se realize. 

Neste sentido o intuito é contribuir para formação inicial de cidadãos críticos, reflexivos, 

autônomos, conscientes de seus direitos e deveres, compreendendo seu papel social no mundo. 
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V. MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR  

 

Nossa missão é construir, organizar e valorizar, dentro da realidade infantil, o 

desenvolvimento físico, intelectual e emocional da criança contemplando a participação da família 

nesse processo. Desenvolvendo práticas pedagógicas educacionais que favorecem os eixos 

norteadores da educação infantil: Educar, o cuidar, o brincar e o interagir, favorecendo a 

aprendizagem que valorize a diversidade, sustentabilidade e a construção da identidade e 

autonomia da criança por meio das interações sociais. Promovendo a interação entre a família e 

creche por meio de atividades que propiciem a participação dos pais para além das reuniões de 

pais, mas também no desenvolvimento de atividades de interação com as crianças nos projetos 

trabalhados no decorrer do ano letivo;  
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VI. PRINCÍPIOS  

 

Os profissionais que atuam diretamente nas práticas pedagógicas de Flamboyant 

norteiam-se nos princípios da democratização do ensino, na relação comunidade- 

escola, qualidade do ensino, valorização do profissional, gestão democrática e na 

autonomia. Estes mesmos princípios, ampliam o relacionamento entre escola e 

comunidade escolar, objetivando à observância a um sistema mais amplo e complexo. 

De acordo com (CURRÍCULO EM MOVIMENTO-EDUCAÇÃO INFANTIL, 

2014,p. 29), o trabalho educativo na educação infantil assenta-se sobre estes princípios: 

 

 

Éticos Referem-se à valorização da autonomia da 

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

meio ambiente e ás diferentes culturas, identidades e singularidades. 

Políticos Referem-se à garantia dos direitos de cidadania, o exercício da 

criticidade e do respeito á democracia. A criança, produtora e 

consumidora de cultura, é participante da vida social, modifica e é 

modificada pelas interações que estabelecem com o outro, com a 

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

Estéticos Referem- se á valorização da sensibilidade, da criatividade, da 

ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e culturais. 

Quando analisados percebemos que não há como caracterizar de forma independente 

estes princípios, uma vez que um depende do outro, andando interligados, assim se completam e 

se misturam mesmo que cada um tenha um significado ou determinação, ficando inerente sua 

compreensão fragmentada. 
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VII. OBJETIVO DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS. 

 

A. OBJETIVO GERAL 

Proporcionar aos educandos uma instituição educacional que estabeleça-se como um 

lugar de direitos e deveres, que contemple e priorize as particularidades e promova o 

desenvolvimento integral das crianças nos aspectos físicos, psicológicos, Intelectual e social. 

 

F) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências 

sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da 

individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; 

 Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por 

elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e 

musical; 

 Possibilitar situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das 

crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar; 

 Incentivar vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que 

alarguem seus padrões de referência e de identidades do diálogo e reconhecimento de 

diversidade; 

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

sustentabilidade humana, assim como o não desperdício dos recursos naturais. 
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VIII. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

A Pedagogia Histórico-Crítica, Psicologia Histórico-Cultural e o Currículo em Movimento 

módulo E.I balizam as práticas pedagógicas adotada no CEPI Flamboyant, assentando-se sobre o 

“método dialético”, onde acredita-se que a aplicação desse instrumental metodológico na escola 

possibilitará aos educadores a apreensão dos fenômenos humanos e sociais na sua concreticidade, 

ou seja, na sua verdadeira forma de existir e se manifestar. De posse desse instrumento de análise, 

o educador poderá compreender de forma concreta os seus alunos, reconhecendo-os como 

síntese de múltiplas determinações biológicas, históricas e sociais, superando, desta forma, as 

visões neutralizantes e positivistas acerca da criança. 

Segundo Martins (2004), referenciando-se na teoria da atividade de Leontiev, o homem, 

como indivíduo, nasce dotado de necessidades elementares (biológicas), as quais são inicialmente 

satisfeitas pelas ações de outras pessoas. À medida que o indivíduo começa a agir no mundo, são 

estabelecidos vínculos cada vez mais dinâmicos entre as necessidades e os objetos que a elas 

atendem e, nesse processo, os objetos responsáveis pelo atendimento das necessidades do sujeito 

precisam ser por ele descobertos, tornando-se assim, motivo, ou seja, função estimuladora e 

orientadora da sua atividade. Com isso podemos compreender que em cada momento de sua 

existência o ser humano se relaciona com a realidade (relação criança e o mundo), o elemento 

decisivo para explicar o desenvolvimento psíquico infantil é a relação criança-sociedade. As 

condições históricas concretas, o lugar que a criança ocupa no sistema de relações sociais, suas 

condições de vida e educação, são determinantes para que possamos compreender o 

desenvolvimento psíquico como fenômeno historicamente situado. 

A teoria vigotskiana possibilita um fértil e necessário fundamento teórico e metodológico 

para o educador, sobretudo por criar condições para uma melhor compreensão e valorização do 

trabalho educativo (da transmissão do saber) no processo de desenvolvimento dos sujeitos. As 

reflexões sobre a zona de desenvolvimento imediato (e seus desdobramentos na escola) 

possibilitam pensar no quanto os educandos, se submetidos a um trabalho educativo de qualidade, 

múltiplo e desafiador, poderão desenvolver inúmeras potencialidades e avançar sobremaneira no 

seu desenvolvimento. Acreditamos muito na relação professor-aluno e aluno-aluno e Vigosky traz 

isso com a Zona de desenvolvimento onde tem sido amplamente apropriado em práticas educativas, 

sobretudo no campo do planejamento de estratégias de ensino, com ênfase em interações que os 

professores estabelecem com seus alunos em sala de aula, e no campo da avaliação de 

aprendizagem, com implicações que merecem ser destacadas. 
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Convergente a esta determinação a psicologia histórico-critica é um elemento 

fundamental na educação escolar, apresentando-se como emancipação humana, pois quando 

entendemos o ser humano podemos compreender seu processo histórico e social. 
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IX. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 

 

As práticas pedagógicas as quais compõem a proposta curricular da educação infantil 

devem ter como eixos norteadores as interações e as brincadeiras. Neste sentido, a SEEDF 

agrega o eixo integrador do currículo da Educação Infantil a junção de elementos basilares do 

trabalho educativo com os bebês e crianças pequenas: educar e cuidar, brincar e interagir. 

A organização curricular do CEPI Flamboyant atende ao currículo em movimento da 

SEEDF, é adotado os temas transversais (Educação para a diversidade, cidadania e educação em e 

para os direitos humanos, Educação para a Sustentabilidade), pois, tais eixos possibilitam o acesso 

do (a) estudante aos diferentes referenciais de leitura do mundo, com vivências diversificadas e a 

construção/reconstrução de saberes específicos de cada ciclo/etapa/modalidade da educação 

básica. Os conteúdos passam a ser organizados em torno de uma determinada ideia ou eixo que 

indicam referências para o trabalho pedagógico a ser desenvolvido por professores (as) e 

estudantes, de forma interdisciplinar, integrada e contextualizada englobando os campos de 

experiências: 

O Eu, o outro e Nós; 

Corpo, gestos e movimento; 

Sons, cores e formas; 

Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações; 

Os conteúdos são divididos por tópicos bimestrais, onde são apresentados ao corpo 

docente e desenvolvidos no planejamento através dos exemplares distribuídos. (Anexo 3) 

À luz das DCNEI e da BNCC, a 2ª edição do Currículo em Movimento do Distrito Federal – 

Educação Infantil adota uma organização que emerge dos direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, que asseguram. 

[...] as condições para que as crianças aprendam em situações 
nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as 
convidam a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, 
nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social 
e natural (BRASIL, 2017, p. 33).  

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

a saber: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, 

fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Ainda 

de acordo com a BNCC, os campos de experiências “constituem um arranjo curricular que acolhe as 

situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-
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os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural” (BRASIL, 2017, p. 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A organização curricular se dá assim da seguinte forma: no início do ano letivo escolhe-se 

o tema gerador do projeto anual que é trabalhado no decorrer do ano em transversalidade com 

outros projetos menores que são desenvolvidos trimestralmente, buscando contemplar os conteúdos 

e temáticas consideradas relevantes dentro de todos os temas. Nestes projetos são trabalhados 

materiais reciclados e sucatas a construção de instrumentos e objetos estimulando a 

sustentabilidade e o desenvolvimento dos processos simbólicos, isso por meio da dramatização de 

histórias, músicas, entre outros. 

A instituição também trabalha as datas comemorativas que não estão nos projetos de forma 

interdisciplinar. 

A organização curricular da nossa creche é separada por semestre, e ao final de cada 

acontece à reunião pedagógica onde os pais recebem as atividades confeccionadas pelos alunos. 

As ações são pré- definidas no começo do ano letivo, os projetos são pensados de acordo com os 

eixos educacionais trabalhados em sala buscando desenvolver as necessidades dos alunos e 

apresentar ao final os trabalhos desenvolvidos para os pais.  

É essencial que a metodologia seja fundamentada em várias concepções de ensino 

aprendizagem dentro de uma abordagem eclética, pois seguindo essa visão abrimos um leque de 

possibilidades metodológicas que permitem um processo de construção do conhecimento 

significativo. Isso favorece aos educadores e alunos uma flexibilidade em atender a subjetividade do 

ensino e aprendizagem e formamos cidadãos críticos e reflexivos, já que buscamos o 

desenvolvimento integral da criança, priorizando todos os aspectos, desde o físico, o psicológico, o 

intelectual ao social e ainda complementando-se com a ação familiar e comunidade. 
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X. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

Segundo Barbosa (2006) todas as rotinas que fazem parte da vida escolar da criança são 

conhecimentos interdisciplinares que precisam ser problematizados e orientados por todos os 

profissionais das instituições escolares. Partindo deste principio o CEPI Flamboyant adota quadro de 

rotinas diárias que servem de orientação aos profissionais de sala (professor e monitor), exercendo 

papel fundamental, uma fez que organizam o dia-a-dia das crianças com ações intencionalmente 

planejadas.  

Os planejamentos dos professores são entregue à coordenação uma vez por semana 

(Quinta-feira) para analise e acompanhamento das atividades desenvolvidas em sala de aula. 

(MODELOS NO ANEXO 1) 

Na educação infantil as 800 (oitocentas) horas anuais são executadas no dia letivo 

constituído de 10 (dez) horas relógio, de atividades, totalizando 50 horas semanais. Os alunos dos 

berçários e maternais matriculados no período integral dividirão a rotina da sala de aula com 

atividades diversificadas no horário oposto ou não da aula como: 

 

 

A Escola oferece atenção às necessidades pedagógicas de cada criança, em momentos 

diários de estimulação individual e em grupo. Este acompanhamento do desenvolvimento é 

realizado de forma individual, por meio de intervenções pedagógicas com a coordenação, com apoio 

dos pais e também com orientações específicas aos alunos que apresentam algum tipo de 

dificuldade. Contamos com a colaboração da Regional de Ensino por intermédio dos gestores 

(pedagógico e financeiro), os quais colaboram ativamente com a qualificação do trabalho 

pedagógico. 

A) PERÍODO DE ADAPTAÇÃO  

 Ao inicio do ano letivo a Instituição planejou um projeto para o período de adaptação 

conforme orientação sugerida pela SEEDF, considerando as especificidades do atendimento 

educacional na Primeira Infância, que orienta as duas semanas após o início do ano letivo, que 

compreendeu o período de 10/02 a 25/02/2022.. As reações podem variar muito, tanto em relação 

às manifestações emocionais quanto ao tempo necessário para se efetivar o processo”. (RCNEI, 

1998, p.79 e 80). 

Além disso, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI, 2009, p. 

17) orientam: “Na busca de garantir um olhar continuo sobre os processos vivenciados pela criança, 
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devem ser criadas estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos por elas, 

sendo necessário planejar e efetivar o seu acolhimento e de suas famílias quando do ingresso na 

instituição”.  

Esse momento de adaptação foi feito com muitas brincadeiras, jogos interativos, rodas de 

conversas, teatros e musicalização de forma a amenizar o sofrimento da ruptura da criança com a 

família nesse primeiro contato com o ambiente escolar. 

B) ROTINA  

A Educação Infantil prevê um modelo educativo que propõe a abrangência de tempo e 

espaços proporcionando oportunidades para que o aluno se aproprie da cultura e construa seu 

saber. Desse modo, pensar nesses tempos e espaços requer que vislumbremos o brincar, a 

ludicidade nesta fase da vida, pois através do brincar a criança interage, cria, inventa e aprende. 

Todas as atividades são planejadas, aplicadas com intencionalidade e avaliadas, levando em 

consideração o tempo, espaço, materiais, atividades extracurriculares e a vida em comunidade, tudo 

de acordo com o que a criança já vivencia dentro de rotinas. 

As crianças participam de uma rotina pedagógica totalmente pensada para sua faixa etária. 

Essa rotina se dá da seguinte forma: 

 Chegada e acolhida;  

 Café da manhã;  

 Roda de conversa (socialização);  

 Momento interativo: Contação de histórias, músicas; 

 Manuseio de brinquedos pedagógicos e materiais educativos;  

 Momento pedagógico, atividades didático-pedagógicas;  

 Higiene das mãos;  

 Lanche matutino;  

 Banho de sol;  

 Brincadeiras no parque, Banco de areia e pátio;  

 Higiene das mãos;  

 Almoço;  

 Higiene bucal;  

 Descanso/ Sono;  

 Atividades alternativas para as crianças que vão acordando;  

 Brincadeiras e cantigas de roda;  
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 Lanche Vespertino;  

 Atividade didático-pedagógicas: Brincadeiras ao ar livre, brinquedoteca e vídeo, uso de 

brinquedos pedagógicos;  

 Banho e troca de roupa;  

 Janta; 

 Higienização bucal,  

 Reorganização da sala e saída.  

 

Rotina dos Berçários  

 

7h30 

 

Chegada 

 

14h 

 

Atividades Lúdicas 

 

8h 

 

Lanche Matinal/ Mamadeira 

 

14h30 

 

Lanche 

 

 

8h30 às 10h 

 

Banho de sol, brinquedos, 

estimulações (atividades 

dirigidas),troca de fralda (se 

necessário). 

 

 

15h 

 

 

Banho e troca de fralda 

 

9h30 

 

Colação 

 

16h30 

 

Jantar 

 

10h30 

 

Banho 

 

17h 

 

Higienização 

 

11h 

 

Almoço 

 

17h30 

 

Saída 

 

12h 

 

Higiene bucal e sono 

 

 

  

 

OBS: O banho e a troca de fraldas são feitos além do horário estipulado, quantas vezes 

for necessário para manter a criança limpa. 
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Rotina dos maternais I e II 

 

7h30 

 

Chegada 

 

14h 

 

Atividades Lúdicas 

 

8h 

 

Café da manhã 

 

14h30 

 

Lanche 

 

8h30 às9h30 

 

Rodinha (socialização) 

 

1

15h 

 

Atividades Lúdicas 

 

9h30 às 9h45 

 

Higienização das mãos e 

Lanche 

 

1

15h40 

 

Banho 

 

9h45 às 10h15 

Brinquedos e 

brincadeiras na área de sol, músicas. 

 

1

16h30 

 

Jantar 

 

10h15 às 

11h30 

 

Atividade pedagógica 

dirigida 

 

1

17h 

 

Higienização bucal 

11h 

 

Almoço 

 

1

17h30 

 

Saída 

 

12h 

 

Higiene bucal e sono 

  

 

Horário do Pula - Pula 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Berçário IIA 

14h ás 14h30 
Maternal IA 

15h as 15h30 
Berçário IA 

 

14h ás 14h30 

Maternal II A 

15h as 15h30 
Maternal IC 

15h as 15h30 

Berçário IIB 

14h30 ás 15h 
Maternal IB 

15h30 às 16h 
Maternal II B 

15h30 às 16h 
Maternal ID 

15h30 às 16h 

 

Horário da Videoteca 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Maternal I A 

10h às 10h30 
Maternal I C 

10h às 10h30 
Maternal II A 

10h às 10h30 
Berçário IIA 

9h às 9h30 
Berçário IA 

 

9h às 9h30 
Maternal I B 

10h30 às 11h 

Maternal I D 

10h30 às 11h 

Maternal II B 

10h30 às 11h 

Berçário II B 

9h30 às 10h 
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Horário do Parque de areia. 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Berçário IA 

 

08h às 08h40 

Berçário IIA 

9h às 09h30 
Maternal IA 

9h às 09h30 
Maternal I C 

9h às 09h30 
Maternal IIA 

9h às 09h30 

Berçário II B 

9h30 às 10h 
Maternal IB 

9h30 às 10h 
Maternal I D 

9h30 às 10h 
Maternal IIB 

9h30 às 10h 

 

C) ALIMENTAÇÃO  

Em relação à alimentação a Instituição oferece cinco refeições diárias, com o cuidado em 

oferecer uma alimentação diferenciada aos alunos com alguma intolerância ou alergia alimentar.  

 Café da manhã: 8h às 8h15 

 Colação: 9h30m às 9h50m 

 Almoço: 11h15m às 12h 

 Lanche da tarde: 14h30 às 14h55 

 Jantar: 16h às 16h30 

O cardápio é feito semanalmente pela nutricionista de forma balanceada e disponibilizado 

semanalmente na agenda e no quadro de entrada do CEPI para conhecimentos de todos os pais. As 

crianças do berçário tem cardápio especifico em função das peculiaridades dessa faixa etária. 

Percebe-se que algumas crianças têm a necessidade de um trabalho de conscientização de uma 

alimentação saudável, o que vem sendo trabalhando em conjunto com as professoras, monitoras e 

nutricionista incentivando sempre a abertura para novos sabores e alimentos. Cardápio anexo 02 

D) MOMENTO DO SONO  

 O sono é outro fator relevante para a saúde da criança, os alunos que não querem 

dormir ficam em sala com atividades alternativas (brincando de massinha, legos ou ouvindo 

historias). Esse momento nas salas dos berçários e maternais acontece na sala do sono que fica 

dentro de sala. Para os alunos dos períodos o sono se dá em sala de aula. As mesas e cadeiras são 

afastadas dando espaço aos colchões. 

E) MOMENTO DO BANHO 

O momento do banho é outro momento especial para a criança onde acontece 

referencialmente no vespertino. As monitoras são orientadas ao cuidado com a temperatura da 

água, a organização das roupas antecipadamente e de todos os acessórios de higiene utilizados 

durante e após o banho.  
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A educação infantil corresponde a uma etapa de muita importância no processo de 

socialização e escolarização da criança. Segundo o Currículo em Movimento da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal “a educação infantil tem por finalidade o desenvolvimento integral da 

criança, por isso concebe a criança em todas as suas dimensões formativas...” (SEDF, 2014 P. 20).  

Em nosso CEPI a organização escolar é feita em ciclos da seguinte forma: 

 

BERÇÁRIO I e II 

 

As turmas de berçários atende crianças de zero meses a um ano e nove meses completos ou 

a completar até 31 de março do ano de ingresso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERNAL I 

 

As turmas de Maternal I atende crianças de dois anos de idade completos ou a completar até 

31 de março do ano de ingresso. 
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MATERNAL II 

 

As turmas de Maternal II atende crianças de três anos de idade completos ou a completar até 

31 de março do ano de ingresso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F) HORA DA SAÍDA  

Devido o período atípico de pandemia o horário de entrada se estendeu até as 8:00 horas da 

manhã pra não haver aglomeração na entrada, os alunos devem ser entregues as professores e 

encaminhados as salas com as monitoras onde será servido o café da manhã a primeira refeição, e 

logo imediato segue-se a rotina, em caso de tempo frio e chuva pode ser liberado a entrada dos pais 

pra deixar a criança em sala. Após o término da rotina os pais precisam da carteirinha escolar para a 

retirada dos alunos. No caso de não ser o pai ou responsável a buscar o aluno essa entrega 

somente será permitida a irmãos ou terceiros que sejam maiores de quinze anos, com nome na ficha 

cadastral do aluno portando a carteirinha escolar e documento pessoal.  

G) ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DA CRIANÇA  

A Instituição oferece atenção às necessidades pedagógicas de cada criança, em momentos 
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diários de estimulação individual e em grupo com assistência de toda equipe escolar (monitoras, 

professoras e equipe gestora) que colaboram ativamente com a qualificação do trabalho pedagógico 

em todas as turmas. Este acompanhamento do desenvolvimento de cada criança é realizado de 

forma individual. 

H) COORDENAÇÕES PEDAGÓGICAS  

As atividades propostas na escola são discutidas em coordenações pedagógicas que 

acontecem todos os dias. Nesse momento a equipe de professoras e a coordenadora se reúnem 

para definirem os melhores momentos e formas de aplicação dos conteúdos didáticos propostos no 

currículo em movimento, projetos, comemorações escolares, passeios, reuniões. Nesse momento as 

professoras buscam discutir a melhor forma para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, nesse 

sentido é necessário que o currículo seja aberto, integrado e flexível e que a rotina adotada 

corresponda a esta perspectiva, por isso faz-se necessário entender a importância de que os eixos 

norteadores da educação infantil permeiem as escolhas do planejamento. 

I) USO MEDICAMENTO  

 Quanto ao uso de medicamentos é informada aos pais que a Instituição administra a 

medicação de acordo com as orientações pedagógicas, que orienta dar o medicamento desde que 

não seja injetável ou inalável e a administração poderá ser realizada por profissional sem 

necessidade de habilitação específica, desde que o responsável pela criança forneça a prescrição 

(receita), na qual deverá constar a identificação da criança, nome do medicamento e posologia (dose 

a ser administrada, quantidade e periodicidade), também é portas para que os pais ou responsáveis 

que referirem medicar o aluno na Instituição, as informações são escritas no caderno de registro, 

informando o nome da medicação, posologia, horário da administração e o nome do responsável por 

administrar a medicação. 

 Com relação aos alunos faltosos o procedimento da secretaria é ligar sempre que 

houver três faltas consecutivas ou cinco alternadas, buscando saber do pai qual o motivo das faltas 

e ressaltando a importância da continuação da rotina escolar na Instituição pelos alunos. Porém na 

maioria das vezes os próprios pais já informam quando seus filhos estão doentes trazendo o 

atestado a secretaria.  

E a educação é uma prática social, que une os homens entre si entorno do direito de 

aprender e da conquista da cidadania. A escola, instituição formal de educação, muitas vezes o 

equipamento público, mais próximo da comunidade é chamada a desempenhar intensivamente um 

conjunto de funções educativas, sociais e culturais. 
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XI. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM: CONCEPÇÕES E 

PRÁTICAS 

 

Na educação infantil, a avaliação acontece principalmente pela observação 

sistemática, relatórios, portfólios (exposição das produções pelas crianças) sem o 

objetivo de promoção, mesmo para o ensino fundamental. 

No CEPI Flamboyant adotamos como processo avaliativo um caráter formativo, em que 

possui em seus aspectos, elementos de identificação e diagnóstico. Com isso não admitimos a 

concepção classificatória de avaliação. 

A escola entende que as práticas avaliativas na educação infantil são compreendidas de 

forma dinâmica e ao longo do processo, se apresentando como uma analise do trabalho escolar, no 

qual é verificado o alcance dos objetivos traçados no planejamento, com fins de reorientar o trabalho 

desenvolvido. 

De acordo com (CURRÍCULO EM MOVIMENTO-EDUCAÇÃO INFANTIL, 2014, p. 75). 

 

A avaliação, que se diz formativa, será sempre a da observação do desempenho e do 
crescimento da criança em relação a ela mesma e jamais de sua comparação com os pares. 
Ao avaliar, visamos captar as expressões, a construção do pensamento, do conhecimento, o 
desenvolvimento da criança bem como suas necessidades e interesses, guias primordiais do 
planejamento e das práticas pedagógicas. 

 

Segundo Esteban (2003) reafirmando a ideia, já defendida por Scriven (1967), sobre a 

avaliação como uma orientação das propostas pedagógicas, quando aborda a função da avaliação 

formativa, afirmando que neste tipo de avaliação, o professor deve ter como objetivo, analisar os 

resultados obtidos, para orientar o planejamento de suas ações. Essa postura de utilizar os 

resultados da avaliação para planejar as aulas, contribui para a construção da identidade do 

professor, como um profissional que reflete, a partir de suas práticas e, assim, constrói 

conhecimentos durante sua prática. Portanto a avaliação formativa possui, também, como função, a 

característica de ser fonte para a construção do conhecimento do professor na prática, (García, 

2002). 

O processo educativo da criança é marcado pela internalização de valores, crenças, 

normas e representações sociais dominantes que contribuem com o processo de formação corporal, 

cultural, psicológica e social, e assim, para a realização e envolvimento dos sujeitos em suas futuras 

atividades produtivas e sociais. A educação infantil possui duas dimensões: a de cuidar e a de 

educar, que devem ser consideradas como essenciais e importantes nas propostas pedagógicas 
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voltadas para essa faixa etária, sendo necessário ressaltar que o cuidar compreende os cuidados 

básicos com a alimentação, a higiene e o vestuário. E além do cuidar é necessário o educar a 

criança, colocando-a como indivíduo que possui o direito de se apropriar do conhecimento e 

começar a se preparar para o processo de alfabetização. 

Com base nos pressupostos teóricos normatizados pelo currículo em movimento da 

educação infantil (2014), a avaliação deve ser compreendida como um processo contínuo para 

redefinir metas da prática educativa como mediação na construção do processo ensino-

aprendizagem para que possibilitemos reajustar o processo sempre que necessário.  

 Dessa forma a avaliação deve ser entendida como um processo permanente, isto 

ocorre devido às mudanças constantes que acontecem no cotidiano escolar, sejam elas em virtude 

do alcance do que se pretendia ou do aparecimento de novas necessidades ainda não percebidas.  

Sabe-se que a avaliação ocorre em todos os momentos, formal e informalmente. Na 

concepção da avaliação formativa, tanto os alunos quanto os professores são avaliados, uma vez 

que a avaliação também promove a aprendizagem do professor, pois também possui uma função 

diagnóstica. Na LDBEN (1996) Seção II, art. 31 estabelece que “na educação infantil a avaliação far-

se-á mediante o acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de 

promoção...” 

 Porém os procedimentos e instrumentos, isoladamente não definem a função 

formativa, a avaliação da educação infantil busca responder se e quando os objetivos, diretrizes e 

qualidade tem-se efetivado satisfatoriamente de acordo com os objetivos buscados. A avaliação não 

tem fim em si mesmo, ela deve voltar-se aos objetivos estabelecidos, é um meio e não uma 

finalidade. É preciso que, a partir da avaliação sempre haja tempo e possibilidade de ajuste da ação 

e seu planejamento. 

 Avaliar na educação infantil e na pré-escola requer olhar de forma diferenciada o modo 

próprio das ações das crianças sem classificá-las nem analisá-las sob o ponto de vista das 

expectativas do educador. Esse processo destina-se a obter informações e subsídios capazes de 

favorecer o desenvolvimento das crianças e ampliação de seus conhecimentos.  Já que avaliar não 

é apenas medir, é muito mais do que isso, ela apresenta uma importância social e política 

fundamental no fazer educativo. E deve acontecer mediante observação direta do desempenho do 

aluno nas atividades propostas. Principalmente pela observação sistemática, registro das atividades 

com exposições das produções feitas pelas crianças, fichas, questionários, relatórios, portfólios. 

Em nossa Instituição a avaliação ocorre de forma contínua, processual e sem caráter 

classificatório acontecendo através de observação do que é desenvolvido por cada aluno durante as 
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atividades, brincadeiras e interações no cotidiano utilizando de múltiplos registros realizados pelos 

educadores e crianças como: portfólio, relatórios, fotografias, desenhos, álbuns.  

A avaliação deve contribuir para a conquista das aprendizagens por parte de todos os 

envolvidos, pois ela tem o sentido de promover intervenções didáticas e pedagógicas pautadas na 

lógica do processo de aprendizagem das crianças, enquanto o trabalho pedagógico se desenvolve. 

A mediação docente é fundamental e pode ser decisivo, afinal, o professor é ao mesmo tempo 

avaliador e pesquisador de sua prática por refletir juntamente com os estudantes, sobre os 

avanços e as dificuldades inerentes ao cotidiano das ações.  

Jussara Hoffmann, no vídeo "Avaliação na Educação Infantil" afirma que “avaliar é 

acompanhar a construção do conhecimento do aluno é cuidar que o aluno aprenda. Sendo assim, o 

Currículo reforça que a finalidade básica da avaliação é servir para tomar decisões educativas, para 

observar a evolução e o processo da criança para planejar se é possível intervir ou modificar 

determinadas situações, relações e atividades na aula. Assim a avaliação deve ser constituída como 

um constante questionamento reflexivo sobre a prática, buscando efetivá-la como um processo que 

visem acompanhar e valorizar as aprendizagens e o desenvolvimento da criança.” 

No quesito avaliativo do CEPI temos a elaboração do Registro Avaliativo, e é de 

responsabilidade do professor regente. Não substitui o diário de classe, mas complementa-o e é 

obrigatório na Educação Infantil. Esse registro avaliativo deve ser útil para uso profissional e técnico 

do docente que o elabora e para as demais instâncias colegiadas que necessitam utilizar essas 

informações.  

 Para Freire (1984, pág.92), “não é possível praticar sem avaliar a prática. A avaliação 

da prática revela erros, acertos e imprecisões, ela corrige e melhora a prática aumentando a 

eficiência”. Dessa forma exige-se de quem avalia uma consciência clara do seu próprio papel e dos 

esforços que praticou para alcançar seus objetivos. O que é importante para que o educador tenha 

uma visão global da criança, considerando suas potencialidades e não apenas o que a criança não 

consegue ainda fazer. 

Sobre a inclusão educacional, o Governo do Distrito Federal, por meio da Lei n° 3.218 de 05 

de novembro de 2003, dispõe sobre a universalização da Educação Inclusiva nas escolas da rede 

pública estabelecendo que todas as escolas são inclusivas, assegurando, portanto, que as políticas 

públicas em educação, bem como os desdobramentos empíricos advindos das mesmas possam 

alcançar a população que requer atendimento especializado. Nesta direção, o currículo, a avaliação, 

os métodos e as técnicas de ensino devem ser aplicados também à educação especial, com o 

objetivo precípuo de garantir o direito à educação. 
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“A avaliação deve ajudar todos a crescer, independente de serem ativos ou apáticos, espertos 

ou lentos, interessados ou não, sabemos que os alunos são diferentes uns dos outros e a avaliação 

nos possibilita identificar essas diferenças.”  Libâneo (2000, pág. 102). 

A Educação Infantil é uma etapa importante para as crianças, pois influenciará toda a 

trajetória escolar, por isso seu ritmo deve ser respeitado. Frequentar uma escola nesta fase garante 

às crianças mais chances de ter um desempenho escolar melhor e de se tornarem mais 

cooperativas, independentes e sociáveis. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil determinam que a maneira 

adequada para promover esse desenvolvimento são as brincadeiras, momentos de conversas com 

interações e objetivos pré-definidos apropriados para a Educação Infantil. Os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem da criança nesse período de sua vida escolar mostram-se de 

extrema importância, pois a cada momento as crianças apresentam maneiras diferentes de vivenciar 

e interagir com objetos do mundo físico, onde a cada instante realizam novas conquistas, 

ultrapassando muitas vezes nossas expectativas. 
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XII. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO 

 

Gestão Pedagógica 

Objetivos Metas Ações Avaliações das ações Responsáveis Cronograma 

Receber as crianças, 
conhecer o perfil familiar, 
social e cultural, propiciando 
uma adaptação à rotina, 
dando-lhe a segurança 
necessária para o seu pleno 
desenvolvimento. 

 

Possibilitar o 
desenvolvimento de 
competências da 
aprendizagem de conteúdos 
sociais variados de forma 
agradável e ideal para 
amenizar o sofrimento 
imediato da criança; 
Transferir segurança da 
rotina do CEPI aos pais, 
através de informativos. 

Reuniões periódicas 
para conhecer a 
realidade das 
crianças e orientar 
os pais; 
Atividades 100% 
lúdicas e dinâmicas; 
Atender as 
necessidades iniciais 
das crianças no 
momento (chupeta, 
mamadeira, 
brinquedo, etc.); 
Respeitar os 
momentos pessoais 
dos alunos (forma de 
comer, de dormir, de 
conversar, etc.); 

Projetos 
e ações didáticas; 

Serão disponibilizados momentos 
de atendimento aos pais e visita 
ao ambiente escolar; 
Perguntas frequentes as crianças 
para saber o que gostam e o que 
não gostam na escola; 
Observação da interação da 
criança em momentos 
pedagógicos. 
Questionário avaliativo das ações 
praticadas dentro da escola. 

Gestores, 
professores, 
monitores. 

Médio e curto 
prazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestão Participativa 

Objetivos Metas Ações Avaliações das ações Responsáveis Cronograma 

• Contribuir para uma ação 
articulada de todos envolvidos 
com a realidade da escola. 

 

• Uma escola que de fato 
atue democraticamente, 
considerando a garantia de 
participação coletiva, 
valorizando os profissionais 
da educação, suas ideias e 
projetos de modo que todos 
passem a ser cogestores. 

• Reunião geral para 
esclarecimento e 
sugestões, 
contribuindo para a 
construção do PPP 
participação no 
programa nacional 
de segurança 

• Processual e contínua. •Gestores, 
professores, 
monitores e 
comunidade 
escolar. 

• Médio e curto 
prazo. 
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alimentar e 
nutricional SESC 
Mesa Brasil. 
Participação do 
recebimento de leites 
e derivados pela 
SEDEST 

Gestão de Pessoas 

Objetivos Metas Ações Avaliações das ações Responsáveis Cronograma 

Proporcionar momentos de 

formação continuada 

Promover momentos de 

integração dos profissionais 

da escola 

Estimular o clima 

organizacional na instituição. 

Oferecer uma prática criativa 

e lúdica em sala de aula com 

momentos de coordenação 

para planejamento das 

atividades vespertinas e um 

atendimento de excelência 

pela equipe 

Trabalhar em cima 
de temas sugeridos 
pela própria equipe 
da escola para 
melhor 
aproveitamento das 
necessidades 
Avaliações 
institucionais com a 
comunidade escolar 
previstas no 
calendário escolar 

Processual e Contínua Gestores 

professores e 

Monitores. 

De março a 

novembro 

Gestão Financeira 

Objetivos Metas Ações Avaliações das ações Responsáveis Cronograma 

• Administração da verba 
repassada pela SEEDF com 
responsabilidade e 
transparência, de acordo com 
as regras da prestação de 
conta.   

• Acompanhamento da 
utilização dos recursos 
repassados a Instituição. 
•Busca de qualidade e 
menores preços de 
fornecedores  

 

• Assessorar na 
aplicação de 
recursos, 
controlando entrada 
e saída financeira. 
•Observação 
constante nas metas 
estabelecidas no 
plano de trabalho 
•Elaboração de 
controle de gastos 
por metas 

• Processual e contínua • Direção, auxiliar 
administrativo e 
Departamento 
financeiro.  
Gestor financeiro 

• Mensalmente, 
através do 
recebimento de 
notas e 
prestação de 
contas, junto ao 
gestor 
financeiro.  
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Gestão Administrativa 

Objetivos Metas Ações Avaliações das ações Responsáveis Cronograma 

• Promover adaptação dos 
recursos e da infraestrutura 
necessários ao 
funcionamento da instituição. 

• Conservação em sua 
estrutura física e material em 
que os recursos financeiros 
sejam socializados, sendo 
discutida sempre sua 
aplicação. 

• Adequação de 
recursos financeiros 
para alimentação, 
materiais 
pedagógicos e 
melhoria do espaço 
físico. 

• Processual e contínua • Diretor e auxiliar 
administrativo. 

• Longo prazo. 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO.  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

AÇÕES – 

ESTRATÉGIAS  

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO  CRONOGRAM

A 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

Coordenar e organizar o 

trabalho pedagógico na 

escola garantindo a execução 

das ações previstas, bem 

como, a implementação das 

diretrizes curriculares, 

visando a melhoria no 

processo de ensino 

aprendizagem. 

 Viabilizar com toda 
equipe a análise e execução 
dos projetos; 

 Elaborar e apresentar à 
direção o Plano de trabalho; 

 Analisar e orientar o 
processo de elaboração dos 
planos de aula semanais em 
consonância o currículo em 
movimento e as orientações 
da SEEDF; 

 Coordenar, acompanhar 
e orientar a execução e a 
avaliação dos planos de 
aula; 

 Assessorar 
pedagogicamente os 
professores, de forma a 
adequar o seu trabalho aos 
objetivos da Unidade escolar 
e aos fins da educação; 

 
E      Equipe gestora 
E   Equipe pedagógica 

professores; 
 

 

 
Alunos de todos os ciclos da 
educação infantil presentes na 
Instituição. 

 
 
 
 

 

 
O trabalho será 

desenvolvido 

durante todo o 

ano letivo de 

2018, com ações 

diárias, 

viabilizando o 

bom andamento 

das atividades 

pedagógicas da 

escola.  

 

Em reuniões 

periódicas com 

a finalidade de 

avaliar o 

trabalho 

realizado e 

definir ou 

redefinir metas 

e ações para 

alcançar os 

objetivos 

propostos. 

 ; 
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 Promover momentos de 
formação continuada aos 
profissionais; 

 Coordenar e incentivar a 
prática de estudo que 
contribuam para apropriação 
de conhecimentos do corpo 
docente; 

 Coordenar e acompanhar 
a implementação de ações, 
das propostas de 
intervenção, decorrentes das 
decisões do conselho de 
Classe; 

 Orientar e acompanhar o 
desenvolvimento escolar dos 
alunos, observando 
quaisquer necessidades 
educativas especiais, nos 
aspectos pedagógicos, 
adaptações, físicas ou 
curriculares e no processo 
de inclusão na escola.  
 

PLANO DE AÇÃO GESTÃO DOS RESULTADOS EDUCACIONAIS 

Objetivos Metas Ações Avaliações das ações Responsáveis Cronograma 

 Estabelecer como foco a 
aprendizagem, 
apontando resultados 
concretos a atingir; 

 Promover ações para 
contemplar 
aprendizagens 
específicas à faixa etária 
dos alunos; 

 Estabelecer metas de 

 Alcançar o objetivo 
proposto no Projeto 
Político Pedagógico 
garantindo a 
aprendizagem aos 
alunos; 

  Organizar o trabalho 
pedagógico de modo que 
os alunos alcancem as 
metas estabelecidas 

 Informar aos pais, 
nas reuniões, o 
que está sendo 
trabalhado, 
enfocando as 
habilidades 
desenvolvidas; 

 Conselho de 
classe 
direcionado, a 

 Sondagens bimestrais 
realizadas pelos professores e 
coordenação para avaliar o 
desenvolvimento da 
aprendizagem; 

 Acompanhar o aluno, 
mediante registro da sua 
frequência e do seu 
desempenho em relatórios 
que devem ser realizados 

 Direção; 

 Coordenação 
pedagógica; 

 Professoras 

 Secretaria 
escolar 

 

 

Curto, médio e 
longo prazo 
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aprendizagem 
organizando ações para 
conhecimento, junto aos 
pais dos conteúdos e 
aprendizagens dos 
alunos; 

 Combater a evasão pelo 
acompanhamento 
individual das razões da 
não frequência do 
educando; 

 Acompanhar e avaliar, 
com participação da 
comunidade, conforme 
as Políticas Públicas na 
área de Educação e 
garantir condições, 
sobretudo institucionais 
das ações efetivas. 

 

para o ciclo de 
aprendizagem da 
educação infantil; 

 Analisar com 
responsabilidade e 
propriedade, os 
resultados das 
avaliações, identificando 
as dificuldades 
apresentadas pelos 
alunos e retomando os 
conteúdos necessários 
para garantir a 
aprendizagem; 

  Garantir a atividade sua 
devida importância. Não 
apenas um momento de 
planejamento, mas um 
momento de reflexão e 
estudo, que se preciso 
deverá ser repensada; 

 Participação da família 
na formação de valores 
que garantam o 
comprometimento do 
aluno no cumprimento de 
seus deveres; 

 
  

oferecer suporte 
ao processo de 
desenvolvimento 
das crianças, com 
base no 
planejamento para 
o trabalho 
proposto; 

 Formação de 
equipe 
pedagógica que 
juntamente com a 
gestão do CEPI, 
acompanhe o 
desenvolvimento 
da aprendizagem 
através da análise 
dos resultados 
das avaliações, 
para garantir a 
aprendizagem dos 
alunos, 
procurando sanar 
suas dificuldades; 

 Proporcionar um 
bom 
relacionamento 
entre gestão, 
equipe 
pedagógica, 
professores e 
monitoras para 
que o CEPI 
apresente um 
ambiente 
agradável, de 
boas relações 
pessoais e 
principalmente de 

semestralmente. 

 Buscar verificar 
semestralmente a avaliação 
do ensino e o 
desenvolvimento da 
aprendizagem; 

 

mailto:flamboyantbraz@gmail.com


 

 

Centro de educação 

Primeira Infância CEPI - Flamboyant 

Área Especial 01 Sul 

Brazlândia – DF 

E-mail: flamboyantbraz@gmail.com Telefone: (61) 3081 

- 5118 
profissionalismo; 

 Proporcionar 
momentos de 
reflexão sobre a 
prática 
pedagógica e, se 
necessário, 
encaminhar novas 
metodologias de 
ensino que 
garantam a 
aprendizagem; 

 Mobilizar a família 
para o 
acompanhamento 
do 
desenvolvimento 
da aprendizagem 
através das 
reuniões 
semestrais 
realizadas na 
Instituição com o 
apoio da equipe 
da área de ensino 
e demais 
profissionais 
especializados; 
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XIII. PLANOS E AÇÕES ESPECÍFICOS 

 

 

PROJETOS 

 

OBJETIVOS 

 

PRINCIPAIS AÇÕES 

PROFESSORES 

RESPONSÁVEIS 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

 
 
 

PROJETO 

 

ADAPTAÇÃO 

a) Estimular a criança a 
perceber a si e o outro 
dando a devida 
importância nas 
igualdades e diferenças 
estabelecidas no seu 
mundo; 

b) Ampliar os conceitos 
sobre família, escola, 
regras de convivência 
já adquiridos por eles 
e valores. 

c) Promover o interesse 
em praticar hábitos 
de higiene e 
alimentação 
saudáveis. 

• Brincadeiras 
 

• Dinâmicas 

 

• Histórias de valores 
 

• Músicas 
 

• Autorretrato, 
 

• Pinturas, 
 

• Práticas de higiene 
 

• Alimentação  saudável 

 

Beatriz Pereira;   
 Edna Gama;  
Thatiele Marques; 
Lilia Ferreira; 
Patrícia Dionisio; Simone 
Alves; 
Crystiane Coellho; 
Ana Paula Alves; 
Sarah Damas 

Feita diariamente 
observando a 
participação, 
envolvimento e o 
aprendizado conquistado 
no decorrer das atividades 
pelos educando. 

 

PROJETO: PÁSCOA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL: 

PARTILHANDO 

VALORES NA ESCOLA. 

 Trabalhar a relação 
histórica social e 
cultural da páscoa; 

 Trabalhar, adquirir e 
transmitir os valores: 
a solidariedade, 
afetividade, a 
amizade e etc.  

 Destacar os símbolos 
da Páscoa e o 
conceito de cada um; 

 Estimular a 

 Conversa informal 
sobre a páscoa; 

 Contar história das 
“Duas Pascoas”. 

 Atividades artísticas 
sobre o tema: colagem, 
pintura, dobradura, 
pintura em ovos, 
confecção de cartões, 
construção de símbolos 
pascoais para compor a 
mesa da partilha, etc. 

Beatriz Pereira;   
 Edna Gama;  
Thatiele Marques; 
Lilia Ferreira; 
Patrícia Dionisio; Simone 
Alves; 
Crystiane Coellho; 
Ana Paula Alves; 
Sarah Damas 

De forma contínua e 
sistemática durante todo 
o desenvolvimento do 
projeto, através de 
observações e 
acompanhamento das 
atividades propostas, 
considerando as 
capacidades e 
individualidades de cada 
criança. 
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comemoração da 
Páscoa; 

 Estimular a 
imaginação e a 
dramatização das 
crianças através de 
histórias e músicas; 

 Desenvolver a 
linguagem oral; 

 Estimular a 
expressão corporal; 

 Proporcionar o 
desenvolvimento da 
coordenação motora, 
a percepção visual e 
auditiva da criança; 

 Trabalhar a 
coordenação motora 
através de atividades 
com pinturas, 
brincadeiras, 
dobraduras, etc.; 

 Brincadeiras: coelhinho 
sai da toca, registro 
escrito da brincadeira; 
imitação de animais, 
etc. 

 Pesquisar: significado 
da páscoa, símbolos 
pascoais. 

 

PROJETO 

 

DESFRALDE 

 

 Estimular a retirada da 
fralda;  

 Ensinar os cuidados que 
se deve ter nesse 
momento;  

 Trabalhar em parceria: 
escola e família;  

 Evitar um processo 
violento dessa 
mudança;  

 tornar o desfralde um 
momento mais lúdico e 
prazeroso para a 
criança. 

 Leitura de livros sobre o 

assunto 

 Manter uma rotina, ter 

horários específicos para 

o usar o banheiro; 

 Enviar bilhetinho aos 

pais informando do 

projeto e etapas desse 

processo; 

 Fazer um combinado ou 

cartaz sobre o assunto; 

 Sempre perguntar a 

criança se ela quer ir ao 

Beatriz Pereira;   
 Edna Gama;  
Thatiele Marques; 
Lilia Ferreira; 
Patrícia Dionisio; Simone 
Alves; 
Crystiane Coellho; 
Ana Paula Alves; 
Sarah Damas 

 Este processo é 

realizado em parceria 

com a família durante o 

dia a dia da criança tanto 

na creche quanto em 

casa. 

mailto:flamboyantbraz@gmail.com
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banheiro e incentivá-la a 

ir; 

 o vídeo Saindo das 
fraldas, da Casa Azul; 

 

AÇÃO- DIVERSIDADE 

CULTURAL E 

CONSCIÊNCIA NEGRA( LEI 

FEDERAL Nº 10.639/2003) 

 Trabalhar a diversidade 

no cotidiano da 

educação infantil. 

 Valorizar as diferentes 

etnias e gêneros, assim 

como pessoas com 

necessidades especiais. 

 Trabalhar 

comportamentos e 

atitudes visando uma 

convivência sadia e 

prazerosa. 

 Observar situações que 

levam ao preconceito no 

cotidiano escolar, 

enfatizando a 

importância do respeito 

à diversidade. 

 Resgatar brincadeiras, 

cantigas de rodas, 

musica regionais, 

lendas, parlendas, e 

comidas típicas. 

•Brincadeiras; 

 

• Dinamicas; 

 

• Vídeos; 

 

• Literatura infantil; 

 

• Apresentações 

teatrais virtuais; 

Beatriz Pereira;   
 Edna Gama;  
Thatiele Marques; 
Lilia Ferreira; 
Patrícia Dionisio; Simone 
Alves; 
Crystiane Coellho; 
Ana Paula Alves; 
Sarah Damas 

• Será continuo e 

processual, analisando a 

participação e interação do 

educando. 

 

 

 

Explicar o que são 
microrganismo, seus 
benefícios à saúde, explicar 
o conceito de higiene, 
introduzir o conceito de 
higiene pessoal, do 

Vídeos explicativos sobre 
microrganismo feito por 
audiovisual, teatro 
explicando sobre 
microrganismo benéfico e 
maléfico, onde estão? 

Beatriz Pereira;   
 Edna Gama;  
Thatiele Marques; 
Lilia Ferreira; 
Patrícia Dionisio; Simone 
Alves; 

Será por meio de fotografias 
das atividades 
desenvolvidas e exposto em 
um mural 
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SAÚDE  

E 

NUTRIÇÃO 

ambiente e dos alimentos. Como evitar os maléficos- 
higiene, usar tinta guache 
para fazer a representação 
do microrganismo e 
explicar a técnica de como 
lavar as mãos, antebraço 
usando antisséptico, papel 
toalha e como fazer o 
descarte desse material 
usado. 

Crystiane Coellho; 
Ana Paula Alves; 
Sarah Damas 

 

 

COMBATE AO ABUSO  E 

EXPLORAÇÃO SEXUAL 

INFANTIL 

Representar, por meio do 
grafismo (desenho), as 
histórias ouvidas. 

Relatar experiências e 
fatos acontecidos, 
histórias ouvidas, filmes 
ou peças teatrais 
assistidos etc. 

 A professora, irá 
começar a aula com um 
vídeo explicativo, 
falando o que iremos 
estudar, o tema 
abordado será: Abuso 
Sexual e apresentar uma 
música. 

 Conversar com a criança 
sobre o vídeo 
apresentado, 
questionando para ver 
se o mesmo conseguiu 
compreender o tema 
abordado; explicar um 
pouco mais sobre o 
tema; 

 Como proposta de 
atividade, desenharmos 
o símbolo da campanha 
de combate ao abuso e 
exploração sexual de 
crianças e adolescentes, 
que é representada por 
uma flor, pintar as 
pétalas de amarelo e o 
miolo laranja. 

Beatriz Pereira;   
 Edna Gama;  
Thatiele Marques; 
Lilia Ferreira; 
Patrícia Dionisio; Simone 
Alves; 
Crystiane Coellho; 
Ana Paula Alves; 
Sarah Damas 

Será por meio de fotografias 

das atividades 

desenvolvidas e exposto em 

um mural 

SEMANA DA Valorizar a água como fonte 
de vida, reconhecendo seu 

 Vídeo: “A importância da 
água para o meio 

Beatriz Pereira;   
 Edna Gama;  

 Durante o 
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CONSCIENTIZAÇÃO DO 

USO SUSTENTÁVEL DA 

ÁGUA (LEI DISTRITAL Nº 

5.243 DE 15/ 2012/2013) 

ciclo na natureza e sua 
relação com a vida, e 
compreendendo que suas 
atitudes serão importantes 
para a preservação do meio 
ambiente, valorizando a 
preservação da água com 
bem precioso da natureza. 
•Conscientizar as crianças 
para que possam perceber 
que a água não 
desperdiçada nem poluída. 
•Mobilizar os alunos para 
desenvolverem ações 
pertinentes à preservação da 
água. 

ambiente”. 

 Apresentação de um 
musical teatral. 

 Rodas de conversa 
virtual 

 Exposição e 
apreciação das obras 
de artes 

 Confecção do 
mosquito Zica 

Thatiele Marques; 
Lilia Ferreira; 
Patrícia Dionisio; Simone 
Alves; 
Crystiane Coellho; 
Ana Paula Alves; 

Sarah 
Damas 

desenvolvimento o do 
projeto serão 
considerados todos os 
trabalhos desenvolvidos 
pelas crianças, bem 
como suas capacidades 
e habilidades 
demonstradas na 
construção e execução 
das atividades 
propostas. 

 

 

DIA DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL (LEI DISTRITAL 
Nº 5.080/2013) 

  Preservação da áreas 
verdes 

 Mostra de cinema: 
com vídeos sobre a 
construção de 
Brasília. 

 Exposição virtual    das 
atividades 
desenvolvidas pelas 
crianças. 

 Mobilizar as crianças 
para uma passeata 
quando estiver 
presencial 

 Fortalecer os direitos da 
criança. 

 
 

 
Avaliação será contínua, 
através da observação diária 
da criança, no desempenho 
de suas atividades, no 
desenvolvimento da atenção, 
interesse assimilação e 
aprendizagem. 

 

PROJETO LITERÁRIO 

“A HISTORIA DA MINHA 

TURMA” 

•Confrontar realidade e 
fantasia; 
•Aguçar o prazer pela leitura; 
•Desenvolver a linguagem oral 
e a capacidade de ouvir; 
•Organizar ideias e 

 Contação de 
histórias; 

 Teatros de fantoches e 
dedoches; 

 Manuseio de livros e 

Toda equipe pedagógica  Será feita diariamente por 
todos envolvidos no projeto, 
observando-se o impacto 
causado através das ações 
planejadas e também das 
inesperadas, percebendo 
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 pensamentos; 

•Ampliar o vocabulário; 
•Estimular a criatividade. 

revistas; 

 Livros de pano 

 Brincadeiras de roda 
cantada; 

 Caracterizar 
personagens; 

 Confeccionar mascotes; 

 Confeccionar sacola da 
leitura. 

assim o envolvimento com as 
atividades realizadas. 

 
PROJETO EM FAMILIA 

(Confraternização cantada, 
festa da família e 
encerramento). 

Propiciar à criança a reflexão 
de sua estrutura familiar e o 
conhecimento da estrutura de 
outras famílias, e o 
relacionamento entre as 
pessoas de sua família e com 
as demais pessoas que a 
rodeiam, oportunizando 
atividade que despertem o 
respeito e o interesse pelos 
diferentes  grupos familiares. 

 Fazer um mural com fotos 
das famílias; 

 Bate-papo utilizando um 
mural de fotos das 
famílias;  

 Orientar as crianças sobre 
os direitos e deveres de 
cada um (na família e na 
escola); 

 Promover eventos entre 
as famílias e a escola para 
que os vínculos se 
fortaleçam; 

Toda equipe da escola  
Comunidade escolar 

Será feita diariamente por 
todos envolvidos no projeto, 
observando-se o impacto 
causado através das ações 
planejadas. 

  

Além desses projetos, estamos desenvolvendo também os projetos da SEDF:  

 X Plenarinha - Criança arteira: faço arte, faço parte; 

 O Brincar como direito dos bebês e das crianças; 

 Alimentação na Educação Infantil: mais que cuidar, educar, brincar e interagir. 
 

 

mailto:flamboyantbraz@gmail.com
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XIV. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

O nosso Projeto Politico Pedagógico foi elaborado por toda equipe Flamboyant e será 

avaliado mediante o resultado das ações propostas visando o desenvolvimento das aprendizagens, a 

qualidade e excelência de um trabalho feito em equipe e embasado nos aspectos éticos e morais, 

culturais e sociais levando em conta a trajetória da comunidade escolar, não só para garantir um 

processo formativo e o sucesso para as crianças, como também para cumprir o seu compromisso com a 

sociedade. 

Esta avaliação é considerada como uma atividade de vital importância no desencadear do 

processo de ensino- aprendizagem. Orientando seus profissionais no sentido de buscar uma total 

interação entre toda a comunidade escolar, descobrindo informações necessárias para a busca 

constante pela melhoria na educação prestada no decorrer do ano letivo. 

A avaliação do Projeto Político Pedagógico será realizada nas reuniões pedagógicas e 

administrativas, com questionário subjetivo e anônimo, que deixa o avaliador seguro para trazer pontos 

positivos e negativos na prestação de serviços educacionais de qualidade física e pessoal. A avaliação é 

um processo diário, no que tange a captação de subsídios para a melhoria da qualidade da educação. 

Posteriormente, esses questionários são analisados pela direção e pela mantenedora, que 

ponderam e trazem para reuniões as estratégias de mudanças e pautas para melhorar os atendimentos 

de forma imediata ou em longo prazo. 

A Proposta Pedagógica consta também construções coletivas para aprimoramento do 

trabalho almejado, cujo cerne está na organização do espaço-tempo e desenvolvimento de ações 

pedagógicas relatadas no plano de ação de desenvolvimento que apresenta objetivos metas e 

ações de gestão; Projetos específicos que retratam sobre a importância de se trabalhar eixos e temas 

diversificados retirados do meio social dos alunos, assim como a necessidade dos mesmos; 

Organização do trabalho pedagógico que discorre sobre a importância do planejamento pedagógicos 

dos professores na coordenação.  
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XV. ANEXOS 

MODELO DE PLANO DE AULA 

 

Direitos de Aprendizagem: Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se 

ETAPA: CRIANÇAS BEM PEQUENAS                                    Data: 14 à 18 De Março 

TEMA: FAMÍLIA / ESCOLA  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Propiciar à criança a reflexão de sua estrutura familiar e o conhecimento da estrutura de 

outras famílias, e o relacionamento entre as pessoas de sua família e com as demais 
pessoas que a rodeiam. 

 Desenvolver hábitos de convivência familiar. 
 Despertar na família a participação na vida escolar;  
 Facilitar a adaptação da criança na escola. 
 Despertar o interesse da criança pelo dia-a-dia na escola, facilitando o seu 

desenvolvimento em todos os aspectos: físico, emocional e intelectual. 
 

14/03 
 

2ª feira 

Campo de experiência: Traços, Sons, Cores e Formas. 

Objetivo de aprendizagem: Participar ativamente de histórias sonorizadas, utilizando 
diversas fontes sonoras. 

Momento pedagógica: A professora montará um local aconchegante em sala de 
aula, onde contará a história “Cachinhos Dourados e os Três Ursos”, enfatizando a 
diferença na família dos ursos. Logo em seguida, continuando em rodinha, a 
professora apresentará algumas figuras de famílias e falando que cada uma é de um 
jeito. 
 
Atividade: Entregaremos para as crianças a figura da família de urso, para que as 
crianças possam pintar e logo em seguida, pedir para eles recontar a história do 
jeitinho deles. 
Recursos: Celular para registro; Imagens de famílias; Palitoche da história. 

Avaliação:  
 
 

 
15/03 

 
3ª feira 

Campo de experiência:  Corpo, Gestos e Movimentos. 

Objetivo de aprendizagem: Participar e criar situações que envolvam movimentos 
com outras crianças e com adultos. 
Atividade pedagógica: Na área verde da escola, a professora irá preparar um 
cantinho, onde teremos um pequeno teatro da história “O Pinóquio”, destacando a 
importância da escola. Conversaremos sobre a mesma, e estabelecendo 
comparações sobre elas (crianças) e o boneco.  
 
Atividade: Confeccionar um cartão do dia da escola, utilizando a foto da criança na 
frente da escola e com o uniforme.  
 

Recursos: Foto; Celular para registro; Fantoche para contar a história. 

Avaliação:  
 
 

 Campo de experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

mailto:flamboyantbraz@gmail.com


5

9 

 

 

Centro de educação 

Primeira Infância CEPI - Flamboyant 

Área Especial 01 Sul 

Brazlândia – DF 

E-mail: flamboyantbraz@gmail.com Telefone: (61) 3081 

- 5118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16/03 
 

4ª feira 

Objetivo de aprendizagem: Participar de leituras por meio de gravuras, imagens etc. 

Atividade pedagógica: A educadora levará as crianças para área externa da sala 
(árvore flamboyant), onde fará uma pequena contação de história “Um Amor de 
Família”. Logo em seguida, conversaremos com as crianças sobre a família que 
apareceu na história. 
 
Atividade: Montaremos com as crianças um painel contendo a foto da família de cada 
um, e deixaremos eles apreciar a sua família e falar quem é cada pessoa. 
Recursos: celular para tirar foto; foto da família; luva da história. 

Avaliação:  
 
 

17/03 
 

5ª feira 

Campo de experiência:  Traços, Sons, Cores e Formas. 

Objetivo de aprendizagem: Interagir com produções artísticas individuais e coletivas, 
desenvolvendo a dimensão estética da arte. 

Atividade pedagógica: Nessa aula montaremos para as crianças um pequeno 
cineminha, para assistir o vídeo “Nossa Família – Mundo Bita”. Em seguida, a 
professora irá conversar com eles, tendo como base o painel que montamos na aula 
anterior. 
 
Atividade: Atividade de portfólio será com a pintura da mãozinha da criança, onde 
cada dedinho da criança será representado por um integrante da família. 
Recursos: Pen drive com o vídeo, folha de atividade e celular. 

Avaliação:   
 
 

18/03 
 

6ª feira 

Campo de experiência: O Eu, O Outro e o Nós. 

Objetivo de aprendizagem:  Identificar os tipos de moradia, nomeando os cômodos 
(convencionais ou não) e identificando suas utilidades.  
Atividade pedagógica: Em um momento de rodinha na área verde da escola, a 
professora fará uma contação de história “Os Três Porquinhos”, logo após, conversará 
com as crianças sobre a família dos porquinhos e sobre o tipo de moradia, 
apresentando assim os tipos de moradia e como são feitas. 
 
Atividade: A professora levará para sala dobradura de uma casinha, as crianças irão 
colar na casa barbante, representando a casinha de um dos porquinhos. 

Recursos: Fantoche, imagens de casas, celular, barbante, folha branca.  

Avaliação 
 
 

Observações: 
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ANEXO 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARDÁPIO ESCOLAR SEMANAL 
TODOS 

 
CEPI- FLAMBOYANT 

 

Mês/Ano: 
Março:2022 

Período:07-11 

REFEIÇÃO 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira 

Café da Manhã 
08h00 

Biscoito Maisena  

e leite com 

chocolate 

Tapioca com leite e 

café 

Bolo de laranja 

com suco de 

goiaba 

Sequinhos com leite 

e chocolate 

 

Broa de maisena 

com suco de acerola 

Colação 
09h30 

Laranja Suco de acerola Laranja Melancia Banana 

Almoço 
11h00 

Arroz Branco 

Feijão Carioca 

Carne moída 

com batata 

Couve refogado 

Salada: Cenoura 

com repolho 

Baião de três 

 

Salada: Acelga 

com tomate 

Arroz branco 

Feijão Carioca 

Frango ao molho 

de açafrão com 

batata 

Salada: Brócolis 

com tomate cereja 

Arroz Branco 

Feijão preto 

Carne cozida  com 

legumes 

 

Salada: Alface, 

pepino e cenoura. 

 

Arroz Branco 

Feijão Carioca 

Frango assado 

Seleta de legumes 

Salada: Mix de 

folhas 

Lanche da Tarde 
14h30 

Creme de goiaba Maçã Abacaxi Banana Laranja 

Jantar 
16h30 

Sopa de 

macarrão com 

carne 

Sopa de feijão 
Canja com 

legumes 
Sopa com legumes Macarronada 

 

 

CARDÁPIO ESCOLAR SEMANAL 
BERÇÁRIO 

 
CEPI- FLAMBOYANT 

 

 

Mês/Ano: 
Março:2022 

Período:07-11 

REFEIÇÃO 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira 

Café da Manhã 
08h00 

Fórmula infantil  Fórmula infantil  Fórmula infantil  Fórmula infantil   

 

Formula infantil   

Colação 
09h30 

Suco de goiaba  Suco de acerola  Purê de pera Suco de laranja   Purê de maçã  

Almoço 
11h00 

Arroz papa  

Caldo de feijão 

Purê de batata  

Carne moída 

 

Arroz papa  

Caldo de feijão 

Purê de cenoura   

com carne moída  

Arroz papa  

Caldo de feijão 

Frango desfiado 

com chuchu  

 

Arroz papa 

Caldo de feijão  

Abóbora amassada 

Carne desfiada   

Sopa de legumes 

com carne moída   

Lanche da Tarde 
14h30 

Creme de fruta Purê de maça Banana 

amassadinha  

Mamão 

amassadinho 

Suco de laranja  

Jantar 
16h30 

Creme de 

abóbora  

Sopa de legumes Purê de legumes Sopa de legumes  Creme de abóbora   
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CARDÁPIO ESCOLAR SEMANAL 
 

Intolerante á Lactose  
 

CEPI- FLAMBOYANT 

 

 

Mês/Ano: 
Março:2022 

Período:07-11 

REFEIÇÃO 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira 

Café da Manhã 
08h00 

Biscoito Maisena  

e leite com 

chocolate sem 

lactose  

Tapioca com leite e 

café sem lactose  

Bolo de laranja 

com suco de goiaba 

sem lactose   

Sequinhos com leite 

e chocolate  sem 

lactose 

 

Broa de maisena 

com suco de acerola 

sem lactose 

Colação 
09h30 

Laranja  Suco de acerola   Laranja   Melancia  Banana    

Almoço 
11h00 

Arroz Branco 

Feijão Carioca  

Carne moída com 

batata  

Couve refogado  

Salada: Cenoura 

com repolho  

Baião de três  

 

Salada: Acelga com 

tomate   

Arroz branco  

Feijão Carioca  

Frango ao molho 

de açafrão com 

batata  

Salada: Brócolis 

com tomate cereja  

Arroz Branco 

Feijão preto 

Carne cozida  com 

legumes  

 

Salada: Alface, 

pepino e cenoura.  

 

Arroz Branco 

Feijão Carioca 

Frango assado 

Seleta de legumes   

Salada: Mix de 

folhas  

Lanche da Tarde 
14h30 

Creme de goiaba 

sem lactose   

Maçã   Abacaxi  Banana  Laranja  

Jantar 
16h30 

Sopa de 

macarrão com 

carne  

Sopa de feijão  Canja com legumes  Sopa com legumes  Macarronada  
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Anexo 04 

CRECHE 

O EU, O OUTRO E O NÓS. 

Conteúdo Global Conteúdos Específicos Sugestões 

Identidade e 
Autonomia 

 Eu;  

 Adaptação e socialização;  

 A criança e o nome;  

 Direitos e deveres;  

 Família;  

 A criança e o brincar; 

 Certidão de nascimento;  

 Cartão de vacina;  

 Árvore genealógica;  

 Nome e sobrenome;  

 Visualização e manuseio por meio do crachá;  

 Uso do espelho;  

 Preferências pessoais (sentimentos como: anseios, medos e alegrias);  

 Nomes dos professores e colegas; 

 Socialização das crianças por meio do abraço troca de carinho, 
respeito às diferenças;  

  Jogos de interação;  

 Lista nominal;  

 Utilização das tecnologias e mídias: fotos, vídeos, celulares, 
computadores, televisão;  

 Valores, conceitos, concepções, diversidade estrutural, relacionados à 
família entre outros;  

 Regras de convivência; 

 Combinados e palavras mágicas; 

 Rotina da criança na unidade; 

 Resgate de brinquedos e brincadeiras;  

 Roda de conversa;  

 Brincadeiras coletivas; 

Corpo Humano 

 Órgãos dos sentidos; 

 Partes do corpo;  

 Higiene: corporal e mental;  

 Conhecimento do próprio corpo. 

 Degustações: aromas e sabores;  

 Tapete sensorial 

 Brincadeiras com músicas, mímicas;  

 Partes do corpo humano;  

 Faz de conta envolvendo hábitos de higiene;  

 Música instrumental; 

 Alongamento e relaxamento; 

 Atividades artísticas e psicomotoras;  

 Roda de conversa;  
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 Brincadeiras coletivas; 

Alimentação/Saúde 

 Alimentação saudável;  

 Nutrientes dos alimentos;  

 Cuidados com a saúde;  

 Hábitos alimentares;  

 Higiene Pessoal;  

 Prevenção de doenças. 

 Degustação de alimentos saudáveis;  

 Oficinas culinárias;  

 Músicas e histórias relacionadas à alimentação;  

 Rótulos de alimentos saudáveis e não saudáveis;  

 Gráficos das preferências alimentares;  

 Rotina de higienização dos alimentos, do corpo, cabelo (piolho), das 
mãos e dos dentes;  

 Roda de conversa;  

 Brincadeiras coletivas; 

Meio Ambiente 

 Clima;  

 Elementos da Natureza;  

 Fenômenos da Natureza;  

 Estações do ano; 

 Fauna e Flora;  

 Seres vivos e elementos não vivos;  

 Preservação dos recursos naturais;  

 Água;  

 Poluição;  

 Tipos de Moradia;  

 Meios de Transporte;  

 Meios de Comunicação;  

 Prevenção de Doenças;  

 Universo. 

 Tempo chuvoso, ensolarado e nublado;  

 Ar, Fogo, Água, Terra;  

 Vulcão, Maremoto, Terremoto, Tsunami, Furacão, Tornado entre 
outros;  

 Verão, Outono, Inverno, Primavera;  

 Ambiente de convívio (casa, escola, igreja, parque);  

 Seleção e reciclagem de lixo; 

 Participação e cooperação ativa, individual e coletiva;  

 Domésticos e selvagens; 

 Partes das plantas;  

 Utilidade das plantas na alimentação e remédios;  

 Uso consciente da água; 

 Estados físicos da água; 

 Poluição sonora e visual; 

 Tipos de moradias e suas diferentes arquiteturas (alvenaria, madeira, 
palafita, lona, apartamentos, tenda, castelo, oca, iglu, entre outros);  

 Respeito no trânsito;  

 Leitura imagética da sinalização no trânsito; 

 Meios de transporte: carro, avião, ônibus, trem, metrô, bicicleta, 
motocicleta;  

 Meios de comunicação: apresentação, representação e confecção 
com recicláveis; 

 Jornal falado e impresso, revista, telefone, rádio, internet entre outros.  

 Bonecos ecológicos;  

 Prevenção da dengue, chikungunya, zika, guillain-barré;  

 Planeta Terra e Sol;  
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 Brincadeiras coletivas; 

Trabalho 

 Profissões.  Diversidade e respeito;  

 Valorização das especificidades de cada profissão;  

 Faz de conta;  

 Caracterização e desfile;  

 Roda de conversa;  

 Brincadeiras coletivas; 

Cidadania 

 Símbolos patrióticos; 

 Etnias;  

 Diversidade cultural. 

 Bandeira do Brasil;  

 Hino do Brasil;  

 Cidade de Brasília 

 Povos negros, brancos, indígenas, pardos, estrangeiros;  

 Consciência negra;  

 Relatos, documentários, entrevistas, entre outros;  

 Regiões brasileiras (danças, culinária, música, cultura);  

 Uso do globo terrestre e mapas;  

 Roda de conversa;  

 Brincadeiras coletivas. 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTO 

Conteúdo Global Conteúdos Específicos Sugestões 

Coordenação Motora 

 Fina;  

 Ampla (grossa);  

 Visomotora;  

 Audiomotora;  

 Fonoarticulatórios;  

 Psicomotricidade;  

 Lateralidade;  

 Linguagem corporal. 

 Cortar, amassar, rasgar, pinçar, abotoar, abrir, fechar, recortar, colar, 
alinhavo, punção;  

 Sentar, descer, subir, rolar, caminhar na ponta dos pés, engatinhar, 
arrastar, andar, deitar, mímicas, andar de frente, costa, lado, ponta 
dos pés, calcanhares, andar em rampas elevadas em várias; posições 
e por caminhos traçados;  

 Jogos motores (obstáculos, pneus, túnel, circuito, bambolê e cordas);  

 Movimentos (andar de frente, costa, lado, ponta dos pés, calcanhares, 
caminhos traçados);  

 Música (construção coreográfica, danças);  

 Sons (silêncio, palmas, natureza entre outros);  

 Equilíbrio e postura;  

 Ritmos corporais, sensações, expressões faciais e uso do espelho;  

 Pegar, arremessar, rebater, chutar, receber, boliche, bocha, 
(brincadeiras com bolas de variados tamanhos);  

 Brincadeiras populares (pular corda, amarelinha, roda);  Atividades 
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 Brincadeiras de faz de conta;  

 Representação corporal por meio da imitação (musical);  

 Direita e esquerda;  

 Jogos populares e brincadeiras cantadas;  

 Movimentos com lábios, bochechas e língua (sopro, 8 estalos, 
assobio, beijos, entre outros);  

 Uso do espelho e percepções faciais;  

 Organização pessoal;  

 Respeito à diversidade;  

 Roda de conversa;  

 Brincadeiras coletivas. 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

Conteúdo Global Conteúdos Específicos Sugestões 

Arte/Música 

 Produções artísticas e culturais; 

 Apreciação e releitura de obras artísticas;  

 Modelagem;  

 Pinturas;  

 Cores;  

 Fotomontagem;  

 Educação musical. 

 Produções artísticas como forma de expressão;  

 Encenações coletivas, peças teatrais, dramatização, representação;  

 Mostra cultural;  

 Traços e desenhos;  

 Exploração de texturas (sensorial);  

 Uso da argila, massinha, areia;  

 Pinturas com textura, esponjado,  grafiato, giz de cera, tinta entre 
outros;  

 Recortes de materiais diversos como: revistas, jornais, imagens, 
panfletos, entre outros;  

 Cores (misturas e criação);  

 Mosaico;  

 Quebra-cabeça;  

 Leitura de imagens;  

 Danças (coreografia, diversidade cultural);  

 Sons corporais e do ambiente (discriminação, reprodução);  Músicas 
variadas (instrumental clássica: Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, Bia 
Bedran, Palavra Cantada, gestos e cantigas de roda);  

 Produção de sons pelo próprio corpo a partir de um comando;  

 Sons com uso de objetos (panelas, sucatas, colher, copo, etc.);  

 Apresentação e confecção de instrumentos musicais;  

 Bandinhas;  

 Elementos musicais (timbre, intensidade, altura, duração, densidade, 
melodia, ritmo e harmonia,  
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 Repertório de canções para desenvolver memória musical;  

 Exposição de fotos;  

 Tecnologia digital (filmagem e apreciação da própria imagem);  

 Brincadeiras coletivas (cantigas de rodas, músicas diversas, equilíbrio, 
expressão corporal, bandinha, mímica);  

 Roda de conversa. 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

Conteúdo Global Conteúdos Específicos Sugestões 

 

 Nome próprio;  

 Oralidade;  

 Sons e rimas;  

 Consciência fonológica;  

 Literatura infantil;  
 

 Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por 

meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, 

desenhos e outras formas de expressão. 

 Escolher e folhear livros, procurando se orientar por temas e 

ilustrações, acompanhando a narrativa. 

 Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o 

professor como escriba. 

 Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando 

registros de letras por meio de escrita espontânea. 

 Reconhecer e utilizar diferentes formas de expressão para se 

comunicar (sorriso, choro, beijo, balanço da cabeça negativa ou 

afirmativa etc.). 

 Explorar diferentes sons produzidos com o corpo e reconhecê-los 

como forma de comunicação (assoviar, estalar os dedos, bater 

palmas, bater o pé etc.). 

 Reconhecer e valorizar o uso adequado das palavras. 

 Comunicar-se por meio da linguagem oral com seus pares e com os 

adultos, expressando clareza de pensamentos.  

 Reconhecer e valorizar a oralidade como forma de expressar desejos, 

experiências, necessidades e opiniões. 

 Reconhecer e identificar, de diversas formas, o próprio nome e o nome 

dos colegas. 

 Realizar leituras por meio de gravuras, imagens etc. 

 Compartilhar informações de que livros e outros impressos têm autor, 

ilustrador e capa. 

 Realizar procedimentos de leitura, de textos literários e não literários, 

apoiando-se em modelos de outras pessoas, mesmo não lendo de 
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 Recriar, de forma gráfica (desenho ou escrita espontânea), as histórias 

ouvidas. 

 Escrever o próprio nome e reconhecer a sua importância e sua 

utilidade como elemento de identificação pessoal. 

 Registrar, de forma paulatina, o alfabeto, principalmente quando 

associado a um nome familiar. 

 Estabelecer a relação entre grafema/fonema do próprio nome e de 

palavras de uso cotidiano. 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

Conteúdo Global Conteúdos Específicos Sugestões 

Números, Percepção 
e Raciocínio Lógico 

 Cores e geometria;  

 Espacialidade;  

 Temporalidade;  

 Grandezas;  

 Quantidades;  

 Capacidade;  

 Valor Monetário;  

 Transformações;  

 Natureza e preservação;  

 Família e comunidade;  

 Situações-problemas e raciocínio lógico. 

 Identificar, nomear e registrar números em atividades lúdicas. 

 Realizar sua higiene pessoal com autonomia. 

 Acompanhar o registro de números em situações do cotidiano: a 

quantidade de crianças (presentes e ausentes) e a quantidade de 

objetos da mesma natureza (bonecas, bolas etc.). 

 Identificar, nomear e registrar números em atividades lúdicas. 

 Comparar medidas (peso, altura etc.), elaborando gráficos básicos. 

 Participar de atividades de preparação de alimentos, aprendendo 

sobre higiene, escolha e consumo de alimentos saudáveis. 

 Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 

propriedades. 

 Compartilhar com outras crianças situações de cuidado de plantas e 

animais nos espaços da instituição e fora dela. 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, 

abaixo, do lado). 

 Classificar e seriar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças 

e diferenças. 

 Organizar objetos por critérios de semelhanças e diferenças, 

agrupando-os numa categoria (classificação). 

 Identificar formas geométricas em apreciação de obras de arte, 

desenhos, pinturas, colagens etc. 

 Utilizar desenhos, imagens e mapas simples para localizar objetos e 

pessoas. 

 Conhecer a história do dinheiro, como evoluiu do escambo, passando 

pelas moedas de metal, notas de papel, cartões de polietileno 
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 Realizar medições e comparações de diversos objetos, espaços e 

pessoas, utilizando instrumentos diversificados: palmos, palitos, folhas 

de papel, metro. 

 Compreender que a quantidade não depende da arrumação, forma ou 

posição dos objetos. 

 Utilizar e compartilhar linguagem oral e pictórica para comunicar ideias 

matemáticas. 

 Observar e explorar a paisagem do entorno da instituição de 

Educação Infantil. 

 Desenvolver atitudes de manutenção dos espaços públicos, privados, 

coletivos e do meio ambiente. 

 Identificar componentes que formam determinadas paisagens do meio 

ambiente (rios, vegetações, construções, campos, mar, montanhas, 

seres vivos), distinguindo entre paisagens naturais e modificadas (pela 

ação humana ou pela ação da natureza), de modo a desenvolver 

atitudes de respeito e cuidado. 

 Realizar ações relacionadas ao consumo sustentável (economia de 

matéria prima, água, energia) e atitudes como reduzir, reciclar e 

reutilizar, desenvolvendo práticas de cuidado com o meio ambiente. 

 Compreender e incentivar entre seus pares a conservação, o uso 

racional e o reaproveitamento de objetos utilizados individual e 

coletivamente. 

 Participar de pesquisa sobre a ação da luz, do calor, do som, da força 

e do movimento, a exemplo do cozimento dos alimentos e a relação 

entre um impulso e o ganho de velocidade de um carrinho. 

 Participar de feiras, exposições e mostras de trabalhos científicos, em 

interface com outras linguagens. 

 Registrar os experimentos realizados por meio de desenhos. 

 Identificar as partes das plantas: raiz, caule, folha, flor, fruto e 

semente, conhecendo a função de cada uma. 

 Conhecer princípios da “Carta da Terra para Crianças”. 

 Reconhecer e identificar, por meio dos sentidos, as características dos 

elementos naturais, dos materiais e do ambiente: quente, frio, liso, 

áspero, grosso, fino, doce, salgado, amargo, azedo, fortes e fracos 

etc. 
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