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1. APRESENTAÇÃO: 

 
 

1.1 Processo de Construção: 
 

O presente Projeto Político Pedagógico– PPP - foi pensado e elaborado 

coletivamente e em conformidade com o calendário escolar da SEEDF e demais 

documentos normativos da referida Secretaria.  

 

1.2 Sujeitos Participantes: 

Participaram da elaboração desse documento: profissionais da educação e 

os pais/responsáveis dos estudantes. As crianças também, tiveram sua 

participação sendo realizada por meio de escuta sensível. Portanto, toda 

comunidade escolar participou da elaboração deste PPP. 

O presente documento tem como objetivo, nortear as ações pedagógicas do 

CEPI SAGUI, privilegiando os seguintes princípios, conforme consta no Currículo em 

Movimento (Módulo Educação Básica, págs. 58 e 59). 

          1.3 Dados de Identificação da Unidade Escolar: 

O CEPI Sagui – Centro de Educação da Primeira Infância Sagui – tem por 

missão oferecer educação básica de qualidade, valorizando o indivíduo em todas as 

suas dimensões e oportunizando condições de constituição e democracia, da 

autonomia e da melhoria da qualidade de vida de todos os educandos e tem como 

lema: “Trabalhando por uma Sociedade mais Justa, Humana e Feliz”. 

 

            1.4 Instrumentos/ procedimentos que promoveram a 
participação da comunidade escolar. 

 
O Projeto Político Pedagógico, construído coletivamente fortalece a escola em 

busca do cumprimento de sua função social de garantir o acesso aos conhecimentos 

sistematizados em articulação com os diferentes saberes construídos pelos sujeitos 

em espaços sociais diversos. Por ser Político e Pedagógico, a elaboração do projeto 

propicia o exercício democrático necessário para garantir a participação da 

comunidade escolar como um todo e a vivência da cidadania. Estabelecer- se, assim 

uma relação de reciprocidade entre a dimensão política e pedagógica da Escola. 
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Assim, o projeto político pedagógico consolida o envolvimento com a família. 

Assuntos que atraem os pais, o progresso de seus filhos, palestras, filmes, 

dinâmicas serão trabalhados em reuniões periódicas. 
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2. HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR  

2.1 Descrição Histórica 
 

 

O ÉDEN – Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano – foi criado em 

1980 como a Casa Geriátrica de Brasília, situada, inicialmente no Setor de Mansões 

do Lago, ML 10, Brasília/DF, assistindo a idosos, em regime de internato e semi-

internato e, assim, funcionou durante 10 (dez) anos, no período de 1980 a 1990. A 

partir de 1990 até 1995, o Éden funcionou atendendo as crianças da faixa etária de 

4 a 6 anos, em período integral e parcial, em sua sede, localizada na QN 03 – Área 

Especial 1 e 2 – Riacho Fundo/DF. 

É importante ressaltar que a partir do final dos anos 90, com o crescimento 

populacional do Distrito Federal, associado à demanda imposta pela 

empregabilidade das mulheres, os altos indicadores de mães solteiras, à 

intensificação das famílias feminilizadas, ao crescimento do número de crianças em 

lares substitutos e ainda, aos altos indicadores de violência social e doméstica, surge 

a necessidade de uma ação interventiva no sentido de amparar as crianças durante 

o dia, oferecendo-lhes atividades socioeducativas em meio aberto, alimentação, 

proteção e assistência social com a finalidade de prover as famílias no sentido do 

local onde assegurar educação aos filhos durante o seu período de trabalho. A partir 

de 1990 até 1995, o Éden funcionou atendendo as crianças da faixa etária de 4 a 6 

anos, em período integral e parcial, em sua sede, localizada na QN 03 – Área 

Especial 1 e 2 – Riacho Fundo/DF. 

É importante ressaltar que a partir do final dos anos 90, com o crescimento 

populacional do Distrito Federal, associado à demanda imposta pela 

empregabilidade das mulheres, os altos indicadores de mães solteiras, à 

intensificação das famílias feminilizadas, ao crescimento do número de crianças em 

lares substitutos e ainda, aos altos indicadores de violência social e doméstica, surge 

a necessidade de uma ação interventiva no sentido de amparar as crianças durante 

o dia, oferecendo-lhes atividades socioeducativas em meio aberto, alimentação, 
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proteção e assistência social com a finalidade de prover as famílias no sentido do 

local onde assegurar educação aos filhos durante o seu período de trabalho. 

Em 19 de março de 1995, conforme a Ata da Diretoria nº. 34, o Éden ampliou 

o atendimento para crianças de 02 a 06 anos, passando a denominar-se Creche do 

Riacho, cuja construção das instalações foi mantida totalmente com recursos 

próprios dos fundadores da obra. 

Por compreender os dispositivos legais e intentar adequar-se aos princípios 

da Educação Infantil definida na LDB 9394/96, por ocasião ainda da renovação do 

Convênio com a SEEDF, a Creche do Riacho passa a denominar-se Instituto de 

Educação Haidée Neves – IEHN, com sede na QN 03 – Área Especial 1 e 2 – Riacho 

Fundo/DF, em 18 de março de 2006, conforme Ata da Diretoria nº. 90. 

Atendendo a diferentes demandas da comunidade estudantil, a Escola 

fortalecia seu trabalho buscando na Psicologia, Filosofia, Antropologia e Pedagogia, 

os conhecimentos necessários para oferecer aos educandos pleno desenvolvimento 

de suas habilidades e potencialidades como sujeitos em formação. 

No ano de 2000, o ÉDEN – INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 
HUMANO, 

Mantenedor do IEHN – Instituto de Educação Haidée Neves, entidade sem 

fins lucrativos, particular, com sede à QN 03 – Área Especial 01 e 02 – Riacho 

Fundo I – Brasília/DF, criado em 02/09/1980, que tem como finalidade estatutária 

prestar serviços nas áreas de educação e assistência social, reconhecida de 

Utilidade Pública Federal e Distrital, é registrado no Conselho Nacional de Assistência 

Social (CNAS/MPAS) e no CAS/DF. Foi credenciada no ano de 2006 através da 

Portaria de Credenciamento 147 de 05/05/2006 por 5 (cinco) anos para ofertar 

Educação Infantil/Creche para crianças de 2 e 3 anos e Pré-escola para crianças de 

4 e 6 anos, sendo recredenciada através da Portaria 91 de 22 de maio de 2012 por 5 

(cinco) anos até 31 de maio de 2016. 

No ano de 2017, firmou convênio e mantém, até a presente data, parceria com 

a Secretaria de Educação do Distrito Federal para oferta de serviços educacionais 

de qualidade no CEPI Sagui às crianças de 1 a 3 anos de idade, primeira etapa 

da Educação Básica – Educação Infantil, 174 crianças. Durante o tempo de 

conveniamento até a presente data o CEPI SAGUI revitalizou seus espaços, colocou 
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câmeras de monitoramento em suas instalações, adquiriu mais mobiliário e 

revigorou os espaços físicos para melhor desenvolver trabalho de qualidade 

atendendo a comunidade da melhor maneira possível. 

A entidade através do convênio com a Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal propõe assegurar o respeito à condição peculiar da criança como 

pessoa em seu desenvolvimento, sendo este cognitivo, linguístico, social, emocional, 

estético, sensorial, físico e moral além de promover a estimulação psicossocial e por 

meio de atividades periódicas busca aprimorar e fortalecer os vínculos relacionais e 

comunitários junto às famílias. 

O trabalho pedagógico no CEPI SAGUI é construído através de vivências por 

todos os envolvidos no processo educativo da Creche, organizando e criando 

ambientes bem como situações ao qual irá contribuir decisivamente para que os 

bebês e as crianças um pouco maiores necessitem, exercitando sua inteligência, 

seus afetos e sentimentos, constituindo conhecimentos e valores, vivendo e 

convivendo ativa e construtivamente. 

Tudo isto deve acontecer num contexto em que cuidados e educação se 

realizem de modo prazeroso, lúdico, onde as brincadeiras espontâneas, o uso de 

materiais, os jogos, as danças e cantos, as corridas e roupas, as múltiplas formas de 

comunicação, expressão, criação e movimento, o exercício de tarefas rotineiras do 

cotidiano e as experiências dirigidas que exigem o conhecimento dos limites e 

alcances das ações das crianças e dos adultos estejam contemplados. 

 
2.2 Caracterização Física 
 

No que tange à estrutura física, o Centro de Educação da Primeira 

Infância – CEPI Sagui dispõe das seguintes dependências: 

 
a) Bloco Administrativo 

 
Descrição Quantidade 

Diretoria 01 

Secretaria 01 

Recepção 01 
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Hall 01 

Sala coordenação pedagógica 01 

Almoxarifado 01 

Corredor de circulação 01 

Instalações sanitárias p/ funcionários 02 

 

b) Área de Recursos Humanos 

 
Descrição Quantidade 

Salas para o desenvolvimento das atividades 09 

Solários 04 

Brinquedoteca (multiuso) 01 

Pátio coberto / refeitório 01 

Anfiteatro 01 

Área livre gramada 01 

Sala rack servidor 01 

Sala Cia de telefone 01 

Sala Cia elétrica 01 

Estacionamento 01 

Instalações sanitárias p/ educandos 04 

Instalações sanitárias adequadas p/ PNE 02 

 
c) Bloco de Serviços 

 
 

Descrição Quantidade 

Cozinha 01 
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Lavanderia 01 

Passadora 01 

Rouparia 01 

Área de serviços externa 01 

Instalações sanitárias / vestiários p/ os funcionários 02 

 

 

3 DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA UNIDADE ESCOLAR 
 

Depois de colher as informações através de um questionário com 186 pais e 

responsáveis dos alunos, foram verificadas que 58,1% dos pais e responsáveis 

possuem o grau de escolaridade média, 45,9% não conhecem a proposta 

pedagógica, 29,6% possuem renda familiar menor ou igual a um salário mínimo, 

52,7% possuem casa própria. Dos artistas sugeridos para o projeto leitura e releitura 

das obras de artes, 32,8% preferem o Romero Brito.Sobre as regiões e sua cultura, 

36,6% gostaria que fosse trabalhado a região centro-oeste e 30,1% tem interesse 

em conhecer a fauna e a flora do Brasil e 31,7% escolheram a culinária da região sul 

para ser trabalhada no projeto alimentação saudável.  Foi perguntado sobre os 

Projetos que a Insituição possui, 47,3% conhecem os projetos apresentados, 35,1% 

não conhecem e 12,2% tem vontade de participar. 

 

3.1 Características sociais, econômicas e culturais da Comunidade 

Segue abaixo algumas informações nos gráficos: 

Copa 01 

Lactário 01 

Depósito de alimentos não perecíveis 01 

Depósito de alimentos perecíveis 01 

Depósito p/ material de limpeza 01 
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4. FUNÇÃO SOCIAL  

4.1 Compreensão da finalidade da escola 

 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação: “A educação infantil, 

primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral 

da criança de 0 (zero) até 5 (cinco) anos de idade, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade 

(Lei nº 9.394/96, art. 29). 

A criança, no processo de educação, é sujeito histórico e de direitos e nas 

instituições de Educação Infantil, ela desenvolve-se pelas relações e práticas 

educativas e pelas interações estabelecidas com adultos e crianças de diferentes 

idades. 

Essas práticas e interações fundamentam-se na indissociabilidade entre o 

cuidar e o educar e na valorização do brincar como meio de expressão e de 

crescimento da criança. 

A Educação Infantil é ofertada na: 
 
• Creche para crianças de 0 a 3 anos de idade. 
 
• Pré-escola para crianças de 4 a 6 anos de idade. 
 
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais, creches e pré-escolas 

constituem-se, portanto, em estabelecimentos educacionais públicos ou privados 

que educam e cuidam de crianças de zero a cinco anos de idade por meio de 

profissionais com a formação específica, legalmente determinada. Superam-se, 

assim, as funções de caráter de cunho unicamente de assistência social. 

As funções sociais da escola proporcionarão à criança serem cidadãos críticos, 

responsáveis, democráticos, preparados para o trabalho e comprometidos com as 

transformações sociais - sendo estas culturais, científicas ou tecnológicas - podendo 

desta maneira, participar ativamente da sociedade na qual vivem. 
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5. MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

5.1 Propósitos concisos da unidade escolar. É a sua razão de ser. 

 
 

O Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI Sagui busca educar para 

a formação pessoal e social, com a finalidade de que cada criança possa tornar-se 

uma pessoa politizada, participativa, engajada, comprometida, crítica e responsável 

por seu destino e sensível ao destino da humanidade. O CEPI Sagui trabalha e 

acredita na possibilidade escolar de formação de indivíduos equilibrados e 

transformadores, capazes de contribuir para a melhoria da sua e da qualidade de vida 

de todos. 

O Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI Sagui vem norteando sua 

prática educativa nas ações constantes nesta Proposta Pedagógica, na concepção 

do Currículo em Movimento da SEEDF alinhado com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica e com as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Infantil (DCNEIs) e demais documentos oficiais na perspectiva da 

integralidade, ao considerar a criança em suas especificidades. 

6. PRINCÍPIOS 

O Currículo em Movimento define os princípios que dão as diretrizes para o 

trabalho pedagógico desenvolvido com as crianças. Sobre o conceito de princípios, o 

Currículo em Movimento define: São regras códigos de (boa) conduta que governam 

nossa vida e atitudes. São acepções fundamentais que deveriam ou se tornam base 

para outras. O trabalho educativo na Educação Infantil assenta-se sobre os seguintes 

princípios: 

➢ Princípios éticos – Referem-se ao desenvolvimento da autonomia 

que é indispensável principalmente nas atividades em sala de aula, onde se 

considera o estudante o sujeito de sua própria aprendizagem, permitindo-o 

posicionar-se, expressar sua opinião, ter discernimento, ter a capacidade de tomada 

de decisões e de ser independente.  

➢ Princípios políticos – Referem-se ao respeito à diversidade 

entendendo os estudantes como pessoas e como membros de um determinado 

grupo étnico-cultural e socioeconômico e a busca em tornar a escola um ambiente de 

inclusão como forma de possibilitar o aprender com qualidade, exige um esforço de 
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todos na construção de formas de mediação, metodologias e instrumentos 

avaliativos que deem conta de atender as especificidades das crianças com 

dificuldades e limitações, para que realizem as atividades fundamentais para o seu 

desenvolvimento e socialização. 

➢ Princípios estéticos – Busca resgatar o lúdico e o gosto em ensinar 

brincando, os profissionais da educação em nossa escola visam o brincar e a 

brincadeira como atividade principal que promove o desenvolvimento cognitivo, 

motor, moral e emocional da criança. Com base no Currículo em Movimento que 

norteia o trabalho da Educação Infantil, a ludicidade, como prática pedagógica, 

possibilita que as interações entre as crianças e seus pares e entre elas e os adultos 

se constituam como um instrumento de promoção da imaginação, da exploração e da 

descoberta. Com isso, é importante pensarmos que é pela brincadeira que as 

crianças se inserem e se relacionam com a sociedade, com a cultura e com a 

natureza. 

 

 

6.1- Princípios que orientam a prática educativa- LDB 
 

O objetivo geral da educação infantil está definido no artigo 29 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação - LDB, conforme transcrito a seguir: 

 
A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem 

como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 

(cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social, complementando a ação da família e da comunidade. 

 

O Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI Sagui, em consonância 

com o que consta na LDB, tem por objetivo principal impulsionar o desenvolvimento 

integral da criança ao garantir a cada uma delas o acesso a construção de 

conhecimentos e aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o direito a 

proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência 

e à interação com outras crianças e com os adultos. 

Além do exposto, constitui objetivos específicos da educação infantil: 

 

• Respeitar e promover na criança, na primeira fase de formação, o 
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fortalecimento de suas múltiplas linguagens, como complemento estruturante de sua 

formação; 

• Proporcionar cuidados básicos à criança, no que se refere a segurança, 

higiene e saúde; 

• Oferecer estímulos ambientais indispensáveis a seu desenvolvimento 

global e harmonioso; 

• Promover a integração entre a família, a equipe de especialistas, os 

professores e os funcionários da Escola, visando uma ação educativa compartilhada; 

• Manter interação afetiva com a criança, demonstrando-lhe carinho e 

amor; 

• Promover estimulação visual e sonora adequada à faixa etária; 

• Respeitar no educando o interesse e o cuidado com a natureza, fazendo-

o consciente de que ele é responsável pela preservação do meio ambiente; 

• Conscientizar o educando em relação a diversidade cultural existente; 
• Integralizar saberes oriundos das suas experiências vivenciadas, com os 

saberes institucionais, promovendo educação integralizada; 

• Desenvolver gradativamente a identidade e autonomia da criança; 
• Privilegiar o educar e cuidar, brincar e interagir conforme definem os eixos 

integradores do Currículo da Educação Infantil; 

• Estar atenta de forma a considerar a sua percepção sobre as situações que 

vivenciam na escola, na comunidade, na cidade e no campo; 

• Identificar diferentes meios tecnológicos como: editor de imagens, máquinas 

fotográficas, tablets, câmaras digitais e aparelhos celulares. 

 
6.2- PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS: 

 
O Currículo da primeira etapa da Educação Básica fundamenta-se na 

Pedagogia Histórico- Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural que servirá, também, 

como referência para a construção da Proposta Pedagógica da Instituição que têm 

os trabalhos fundamentados nos pressupostos teóricos do Currículo em Movimento 

da SEEDF, onde há uma preocupação em resgatar as experiências vividas pelo 

sujeito para, assim, impulsionar o seu desenvolvimento. Para implementar um 

trabalho como foco na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural 

devemos lembrar que: 
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a escola é feita de gente, de eu e de nós. Não se trata 

apenas de espaço físico, de salas de aula, de quadras, 

refeitórios ou sequer de seu conteúdo. A escola é um 

lugar de instrução e socialização, de expectativas e 

contradições, de chegadas e partidas, de encontros e 

desencontros, ou seja, um ambiente onde as diversas 

dimensões humanas se revelam e são reveladas. 

(Paulo Freire - Currículo em Movimento da Educação 

Básica – Pressupostos teóricos - SEEDF“. 

(Pressupostos Teóricos, pág. 21). 

 

Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, a educação formal 

desempenha um papel importante na formação da criança, vez que propicia um 

conhecimento sistemático sobre aspectos que ela já construiu antes de entrar na 

escola. Sendo assim, depreende-se que para a criança, a interação com o meio e 

com outros indivíduos são de suma importância e quanto mais interessante o 

planejamento e, por consequência, a prática pedagógica, mais rica será a 

aprendizagem e, portanto, o desenvolvimento infantil. 

A perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural, nos leva a observar o contexto 

social, econômico e cultural dos estudantes, por apresentarem elementos objetivos e 

coerentes na compreensão da realidade social e educacional, buscando não 

somente explicações para as contradições sociais, mas, especialmente, para 

superá-las, identificando as causas do fracasso escolar que contribui para 

o sucesso da aprendizagem. Ressalte-se que com essas referências teóricos e 

os eixos integradores da educação infantil – educar, cuidar, brincar e interagir – a 

criança é reconhecida como sujeito de direitos e suas especificidades são 

devidamente consideradas. 

Para Vygotsky, um dos maiores representantes da psicologia histórico-cultural 

o brinquedo é uma importante fonte de promoção do desenvolvimento infantil e a 

brincadeira a atividade principal da infância. Sendo assim, é fundamental que a 

criança brinque para se desenvolver integralmente. 
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6.3 UNICIDADES ENTRE TEORIA E PRÁTICA: 

 
É importante afirmar o entendimento de que o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem é individual, contínuo, permanente, 

gradativo e sistemático. Desse modo, qualquer tentativa de classificar as 

habilidades a serem adquiridas pelas crianças em quaisquer das faixas 

etárias incorre no risco de padronizar uma ação comportamental cujo 

desdobramento prático sofre implicações de toda ordem: física, psíquica, 

econômica e cultural. Certamente, será frustrada a expectativa de 

homogeneidade das aprendizagens e mudanças de comportamento. No 

entanto, há uma referência do que se pretende alcançar em cada uma das 

faixas etárias, que serve de ancoragem, inclusive, para o processo avaliativo 

do trabalho pedagógico desenvolvido pela Instituição. 

Para que sejam alcançados os objetivos acima, o trabalho do 

coordenador pedagógico acontece de forma dinamizada e cooperada entre os 

profissionais por discussão da teoria e a prática, criando mecanismos que 

favoreçam a articulação da teoria e prática nos momentos de estudos e 

planejamentos. 

Constituem–se estratégias pedagógicas de implementações das ações 

e atividades propostas pelo Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI 

Sagui, lembrando que estas surgiram de momentos de reflexão com a 

comunidade escolar. 

O CEPI Sagui agrupa seus 174 alunos, de acordo com cada faixa etária, 

considerando as possíveis regularidades quanto aos aspectos cognitivos, 

emocionais e afetivos. As turmas são distribuídas conforme abaixo: 

a) Uma turma de Bebês I – com 12 alunos da faixa etária de 4 meses 

completos ou a completar até dia 31 de março do ano ingressado; 
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b) Uma turma de Bebês II - com 12 alunos da faixa etária de 1 ano completos 

ou a completar até o dia 31 de março do ano ingressado; 

c) Três turmas de Crianças bem pequenas  I-  com 22 alunos da faixa 

etária de 2 anos completos ou a completar até dia 31 de março do ano 

ingressado; 

d) Quatro turmas de Crianças bem pequenas II- Duas com 24 alunos, uma 

com 24 alunos, e uma com 14 alunos da faixa etária de 3 anos completos ou a 

completar até dia 31 de março do ano ingressado. 

 
 

Abaixo exemplos de algumas estratégias pedagógicas que o CEPI 

Sagui utiliza para desenvolvimento do trabalho: 

 A utilização do brinquedo 
 

 

O brinquedo tem um poder de envolver a criança totalmente: na ação, no 

pensamento, nas emoções, no relacionamento social e na permeabilidade com 

todas as áreas do conhecimento, tornando-se assim, mecanismo privilegiado de 

promoção do desenvolvimento. A Escola pretende ser, em todos os seus espaços e 

momentos, lugar de aprendizagem, utilizando o lúdico para despertar o interesse da 

criança. Em razão disso, a utilização de brinquedos e a realização de brincadeiras é 

de suma importância, pois é por meio da brincadeira que a criança evolui em seu 

processo de compreensão da realidade. 
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6.4 Interdisciplinaridade e Contextualização 
 
 

O ambiente físico tem muita influência na disposição das crianças para nele 

permanecer e se envolver nas atividades pedagógicas. Na organização das salas de 

atividades são incluídos os trabalhos feitos pelas crianças, tornando o espaço alegre, 

agradável e provocando curiosidade, exploração e descoberta. As mesas e cadeiras 

serão dispostas em grupos, em círculos respeitando as atividades da ação 

pedagógica planejada para aquele dia. Ambientes temáticos, previamente 

planejados no projeto, oportunizam que as crianças participem de rodízios para 

desenvolver “oficinas” de lazer, artes, dança. 

 
 

   
 

 

Ambiente letrado: A aprendizagem tem como suporte um ambiente e uma 

prática pedagógica voltada para estimular a cultura letrada por meio das diversas 

linguagens trabalhadas na Educação Infantil e que estão em consonância com o 

Currículo em Movimento. 

Ambiente de brincadeiras e de contato com as diversas linguagens. O 

professor estabelece o trabalho com as letras, sons e fonemas de forma variada 

diariamente. São utilizadas brincadeiras como bingo, caça às letras, colagem, 

listagem, cantigas e muitas outras formas facilitando a memorização e distinção de 

diferentes sons. Aprendizagens sobre quantidade devem acontecer por meio de 

brincadeiras e jogos que envolvam contagem e medições. Atividades de contar 

quantos somos, quantos estão presentes, meninas, meninos, quantos a mais, 

quantos a menos, quantos objetos, janelas, mobiliários, número de carros no 

estacionamento, quantos palmos mede um objeto, uma pessoa; enfim, situações que 

podem servir de mediação para o professor estimular o raciocínio lógico. 
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Ambiente de exposições: Confecção de livros por meio de desenhos e de 

acordo com o desenvolvimento da escrita, para exposição em mostras e 

intercâmbios de leitura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente de constituição dos conhecimentos lógico-matemáticos. Desde 

pequenas as crianças vão elaborando ideias de quantidade e das relações lógicas. 

O professor deve trabalhar partindo do conhecimento que as crianças trazem, 

envolvendo o raciocínio matemático como algo ao alcance de todos, já que a 

matemática é presença constante em nossas vidas. 
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6.5- FLEXIBILIZAÇÃO 

 

 O desenvolvimento de projetos que evidenciem temas sociais 
contemporâneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projetos de acordo com os temas sociais contemporâneos que despertam o 

interesse e a participação da criança. Seu planejamento deve ser coletivo e provocar 

o empenho de todos para o sucesso do trabalho. Conforme a idade das crianças, o 

projeto será mais curto ou mais longo, mais simples ou mais complexos. 

 

 

 

 A roda da conversa 

 
Esta estratégia é de grande relevância porque estimula a expressão oral, o 

desenvolvimento da linguagem e, nesse processo, o pensamento, o conhecimento 

dos companheiros. É um bom momento para o professor conhecer melhor como a 

criança está pensando. 
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Atividades diversificadas que atendam o desenvolvimento cognitivo da 

criança. O trabalho do professor provoca curiosidade, o interesse das crianças para 

irem além do conhecimento que já têm. Esta ação deve contar com perguntas que 

provoquem o contraditório e o pensamento divergente, com a utilização de situações 

de conflito de opiniões entre as crianças, provocar o pensamento e a busca de 

respostas, trazerem contribuições externas com vistas à ampliação dos referenciais 

de aprendizagem. 

 

   

 O entorno da escola também é escola 

 
A sala de atividades é apenas uma parte do espaço de interação e aprendizagem. 

Todas as dependências da instituição são, para as crianças, lugares de educação. 

Visitas em ambientes públicos e privados que favorecem contato com realidade 

diferente e se tornam fonte de novas experiências. 

 

Todos os textos são estimuladores de leitura 
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A hora da leitura deverá se constituir o momento que as crianças têm contato 

com o mundo da imaginação e com a escrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todos os acontecimentos podem ser registrados e em todas as 
idades. 

 

 
Todas as crianças, inclusive as de 1 a 4 anos, são capazes de participar 

desses registros, contando o que aconteceu no dia, como foram os passeios, os 

percursos de vinda para a escola, seu cotidiano. 
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ROTINA 
 
 
Conforme consta no Currículo em Movimento – educação infantil: 
 

 
é praticamente impossível a reflexão sobre a organização do 

tempo na Educação Infantil sem incluir a rotina pedagógica. 

Entretanto, é importante enfatizar que a rotina é apenas um 

dos elementos que compõem o cotidiano escolar. A rotina 

contempla recepção, roda de conversa, calendário e clima, 

alimentação, higiene, atividades de pintura e desenho, 

descanso, brincadeira livre ou dirigida, narração de histórias, 

entre outras ações. 

 

Para planejar a rotina de sua sala de atividades, o professor deve levar em 

consideração os materiais, espaço e tempo, bem como os sujeitos para os quais as 

atividades serão voltadas, pois estas devem adequar-se à realidade das crianças. 

Bem elaborada, a rotina é o caminho para evitar a atividade pela atividade, os 

rituais repetitivos, a reprodução de regras, os fazeres automáticos. Para tanto, é 

fundamental que a rotina seja dinâmica, flexível, surpreendente. 

A rotina é uma forma de organizar o dia-a-dia das crianças na instituição e, 

consequentemente, demonstra como é o projeto político-pedagógico da instituição. 

Com o estabelecimento de objetivos claros e coerentes, a rotina promove 

aprendizagens significativas, desenvolve a autonomia e a identidade, propicia o 

movimento corporal, a estimulação dos sentidos, a sensação de segurança e 

confiança, o suprimento das necessidades biológicas (alimentação, higiene e 

repouso). 

 De acordo com o exposto, a rotina da instituição em referência foi organizada 

atendendo as especificidades de cada faixa etária e com foco em um 

desenvolvimento integral. Abaixo segue a rotina da turmas de Bebês I e II, CBP I e 

II. 
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 ROTINA BEBÊS I 
 

 

HORÁRIO 
 

DESCRIÇÃO 

 

07h30 
 

Entrada e recepção dos alunos 

 

07h45 às 08h 
 

Café da manhã 

 

08h às 08h30 
 

Rodinha de conversa inicial 

 

08h30 às 09h00 
 

Hora do sono/descanso 

 

09h00 às 10h00 
 

Momento Pedagógico 1 

 

10h00 às 10h15 
 

Colação 

 

10h15 às 11h20 
 

Momento Pedagógico 2 

 

11h20 às 11h50 
 

Hora do Conto / Músicas de relaxamento 

 

11h50 às 12h30 
 

Higienização / Almoço / Escovação 

 

12h30 às 13h50 
 

Hora do sono / descanso 

 

13h50 às 14h00 
 

Despertar as crianças 

 

14h às 14h30 
 

Recreação 

 

14h30 às 14h45 
 

Lanche da tarde 

 

14h45 às 15h45 
 

Banho 
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15h45 às 16h30 
 

Brincadeiras e jogos em sala/Pátio 

 

16h30 às 17h 
 

Jantar e Higienização 

 

17h00 às 17h30 
 

Preparação para saída 

 

17h30 
 

Saída 

 
 ROTINA BEBÊS II 
 

 

HORÁRIO 
 

DESCRIÇÃO 

 

07h30 
 

Entrada e recepção dos alunos 

 

07h45 às 08h 
 

Café da manhã 

 

08h às 08h30 
 

Rodinha de conversa inicial 

 

08h30 às 
09h00 

 

Pátio / Solário 

 

09h00 às 
10h00 

 

Momento Pedagógico 1 

 

10h00 às 
10h15 

 

Colação 

 

10h15 às 
11h20 

 

Momento Pedagógico 2 

 

11h20 às 
11h50 

 

Hora do Conto / Músicas de relaxamento 

 

11h50 às 
12h50 

 

Higienização / Almoço / Escovação 

 

12h50 às 
13h50 

 

Hora do sono / descanso 

 

13h50 às 
14h00 

 

Despertar as crianças 

 

14h às 14h30 
 

Recreação 
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14h30 às 
14h45 

 

Lanche da tarde 

 

14h45 às 
15h45 

 

Banho 

 

 

 ROTINA CRIANÇAS BEM PEQUENAS I 
 
 

 

HORÁRIO 
 

DESCRIÇÃO 

 

07h30 
 

Entrada e recepção dos alunos 

 

07h45 às 08h 
 

Café da manhã 

 

08h às 08h30 
 

Rodinha de conversa inicial 

 

08h30 às 09h00 
 

Pátio / Solário 

 

09h00 às 10h00 
 

Momento Pedagógico 1 

 

10h00 às 10h15 
 

Colação 

 

10h15 às 11h20 
 

Momento Pedagógico 2 

 

11h20 às 11h50 
 

Hora do Conto / Músicas de relaxamento 

 

11h50 às 12h50 
 

Higienização / Almoço / Escovação 

 

15h45 às 
16h30 

 

Brincadeiras e jogos em sala/Pátio 

 

16h30 às 
17h00 

 

Jantar e Higienização 

 

17h00 às 
17h30 

 

Preparação para saída 

 

17h30 
 

Saída 
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12h50 às 13h50 
 

Hora do sono / descanso 

 

13h50 às 14h00 
 

Despertar as crianças 

 

14h às 14h30 
 

Recreação 

 

14h30 às 14h45 
 

Lanche da tarde 

 

14h45 às 15h45 
 

Banho 

 

15h45 às 16h30 
 

Brincadeiras e jogos em sala/Pátio 

 

16h30 às 17h00 
 

Jantar e Higienização 

 

17h00 às 17h30 
 

Preparação para saída 

 

17h30 
 

Saída 
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 ROTINA CRIANÇAS BEM PEQUENAS II 
 
 

 

14h às 14h30 
 

Recreação 

 

14h30 às 14h45 
 

Lanche da tarde 

 

14h45 às 15h45 
 

Banho 

 

15h45 às 16h30 
 

Brincadeiras e jogos em sala/Pátio 

 

16h30 às 17h00 
 

Jantar e Higienização 

 

HORÁRIO 
 

DESCRIÇÃO 

 

07h30 
 

Entrada e recepção dos alunos 

 

07h45 às 08h 
 

Café da manhã 

 

08h às 08h30 
 

Rodinha de conversa inicial 

 

08h30 às 09h00 
 

Pátio / Solário 

 

09h00 às 10h00 
 

Momento Pedagógico 1 

 

10h00 às 10h15 
 

Colação 

 

10h15 às 11h20 
 

Momento Pedagógico 2 

 

11h20 às 11h50 
 

Hora do Conto / Músicas de relaxamento 

 

11h50 às 12h50 
 

Higienização / Almoço / Escovação 

 

12h50 às 13h50 
 

Hora do sono / descanso 

 

13h50 às 14h00 
 

Despertar as crianças 



34 
 

 

17h00 às 17h30 
 

Preparação para saída 

 

17h30 
 

Saída 

 
 
 

7- OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO , DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 
 
7.1- Objetivo Geral: 
 

Na educação infantil, a avaliação ocorre de forma continua processual e sem 

caráter classificatório, mediante observação direta do desempenho do aluno nas 

atividades propostas. Principalmente pela observação sistemática, registro das 

atividades, relatórios, portfólios (exposições das produções feitas pelas crianças). 

A avaliação deve ser formativa, assim como a aprendizagem deve ser 

significativa. Os procedimentos e instrumentos, isoladamente, não definem a função 

formativa. Na Instituição é feita uma pesquisa de satisfação, onde os responsáveis 

pelos alunos avaliam alguns tópicos relacionados aos atendimentos prestados. 

A finalidade básica da avaliação é servir para tomar decisões educativas, para 

observar a evolução e o progresso da criança e para planejar se é preciso intervir ou 

modificar determinadas situações, relações ou atividades na aula. A avaliação que 

caminha nesse sentido poderá produzir informações para aqueles que, ao avaliar, 

também aprendem. Para Villas Boas (2008), a avaliação é formativa e também 

informativa, porque retroalimenta o processo de ensino e de aprendizagem. 

O projeto político-pedagógico da instituição, o currículo praticado e a 

observância aos espaços promotores da qualidade tornarão possível uma avaliação 

que seja qualitativa e, sobretudo, reveladora do processo e do alcance da função 

social da escola. 

A família e a instituição educacional envolvidas nesse processo podem 

encontrar-se amistosamente nos espaços do conselho de classe e nas reuniões com 

os responsáveis a fim de assegurar com lisura, transparência e ética a realização da 

avaliação. Esses espaços podem ser momentos de estímulo para crianças, famílias 

e profissionais. 

Na coordenação pedagógica espaços privilegiados para pensar, planejar, 
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avaliar, avaliar-se e promover o encontro dos processos de ensinar e aprender com 

o alcance da desejada qualidade ocorre o Conselho de Classe, semestralmente ou 

quando se fizer necessário em caso atípico. 

 
 
7.2 Objetivos Específicos: 
 

 

 A avaliação da Projeto Político Pedagógico da Instituição visa à melhoria da 

Educação da escola e ocorre de várias maneiras: 

• realiza ano a ano reuniões no qual os Pais/Responsáveis, participam dando 

opiniões com relação aos serviços prestados e sugestões para os trabalhos 

futuros; 

• realiza ano a ano Avaliação do Corpo Docente (auto-avaliação) observando os 
seguintes aspectos: 

- Das Qualidades Pessoais – entusiasmo, responsabilidade, 

relacionamento interpessoal, atualidades, espírito de doação, fé e de colaboração; 

- Das Ações Pedagógicas – formação continuada abordando os diversos 

temas como: educação nos dias atuais, metodologia atualizada, manejo com as 

turmas, relacionamento com os alunos e seus responsáveis. 
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No início de cada ano e semestre letivo, a equipe pedagógica se reúne para 

trabalhar a semana pedagógica com temas diversos, e no último dia da semana 

pedagógica todos se unem com objetivo de organizar e ornamentar a escola para 

receber os alunos; 

 

 

• com a participação da coordenação e a direção pedagógica a equipe da 

educação se reúne todas as sextas-feiras a fim de discutir e planejar os trabalhos 

desenvolvidos que estão sendo realizados e a realizar, havendo assim, uma 

integração constante entre a coordenação pedagógica, direção pedagógica e o 

corpo docente; 
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• a coordenação e a direção pedagógica reúnem-se ainda periodicamente com 

as monitoras, para avaliação das práticas que vem sendo desenvolvidas com os 

estudantes, orientações, estudos e formações; 

• ao final de cada semestre as professoras reúnem-se com os 

pais/responsáveis para deliberarem sobre o desenvolvimento do estudante e 

para que os mesmos possam tomar ciência do que o aluno está aprendendo e 

desenvolvendo na escola. 

• ao longo do ano foram realizados diferentes momentos de escuta atenta e 

intencional da criança em que foi possível avaliar a prática educativa que é 

destinada a elas. 

 

 
 

                        8- FUNDAMENTOS TEÒRICOS - METODOLÓGICOS 
 
8.1 Concepção de Currículo, Avaliação-Ensino-Aprendizagem, Educação Integral, 
entre outras 

 
A escola organiza seu projeto político pedagógico com base no Currículo em 

Movimento da Educação Infantil da SEEDF, partindo das práticas sociais e Campos 

de Experiência que representam, mas não esgotam as múltiplas práticas e campos 

de experiências da criança, quais sejam: O eu, o outro e o nós; Corpo Gestos e 

Movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

e Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

• O eu, o outro e o nós: este campo de experiência propõe que as 

crianças descubram a si mesmas, aos grupos das quais fazem parte e a outros 
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coletivos, no sentido de formar sua identidade e alteridade; 

• Corpo Gestos e Movimentos: este campo de experiência propõe 

o trabalho voltado ao desenvolvimento corporal da criança que, ao se expressar, 

interage com o mundo desde cedo por meio de gestos e movimentos corporais, 

sejam eles dotados de intencionalidade ou de impulsos próprios da infância, bem 

como de espontaneidade ou de coordenação de movimentos, gestos e sentidos; 

• Traços, sons, cores e formas: este campo de experiência 

abrange o trabalho educativo que evidencia as manifestações artísticas, culturais e 

cientificas como aporte de desenvolvimento infantil, sejam elas locais ou de maior 

amplitude; 

• Escuta, fala, pensamento e imaginação: este campo de 

experiência estabelece interlocuções mais prementes com as linguagens oral, 

escrita, corporal, artística e interações com a natureza e a sociedade, embora 

dialogue com as demais linguagens. Promove ainda a reflexão sobre o sistema 

alfabético e participação crítica da cultura escrita, de modo a desenvolver o prazer 

pela literatura e exercitar a leitura e a escrita de acordo com suas possibilidades; 

• Espaços, tempos quantidades, relações e transformações: este 

campo de experiência propõe que as crianças experimentem o mundo ao seu redor, 

enquanto investigam descobrem, interagem, elaboram e transformam a sociedade 

na qual estão inseridas. 

• Nos bebês, atendemos crianças que apresentam características, 

interesses, necessidades, desenvolvimentos e aprendizagem variados, avançando 

gradativamente para a autonomia e independência, portanto a associação do educar 

e cuidar são desenvolvidos com mais ênfase, garantindo, assim o desenvolvimento 

integral da mesma. 

• Nas turmas das Crianças Bem Pequenas, as crianças estão em 

processo de desenvolvimento e reconhecimento de si mesmas e dos outros, o 

planejamento da ação educativa está voltado aos interesses e necessidades das 

crianças. 

 
GESTÃO PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA 

 

 

A Direção da escola, constituída por um Diretor, representa o órgão técnico 
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responsável pela administração, planejamento, coordenação e avaliação das 

atividades didático-pedagógicas e administrativas da instituição, sob a supervisão da 

diretoria geral da entidade, e tem por responsabilidade, garantir: 

● o acesso e a permanência dos estudantes na escola, com sucesso; 

● a formação de cidadãos capazes de pensar, interpretar, argumentar, 

agir e interagir; 

● um espaço privilegiado de implementação de políticas socioculturais e de 

conscientização individual e social; 

● sejam encontradas soluções próprias e estratégias inovadoras e justas 

para os problemas da realidade escolar local; 

● a efetivação lícita, transparente e flexível dos procedimentos 

administrativo-financeiros; 

● a avaliação processual e coletiva do projeto pedagógico; 

● sejam respeitadas as diferenças de caráter étnico, religioso, econômico, 

etário e de gênero na ação educativa; 

● a necessidade da ampliação dos recursos tecnológicos para garantir 

aos educandos o acesso às tecnologias de informação em ambientes virtuais de 

aprendizagem; 

● o aprimoramento do trato das questões culturais e socioambientais, 

com vistas à promoção da qualidade de vida da comunidade; 

● o corpo docente da instituição é constituído por professores legalmente 

habilitados, de nível superior ou em curso, selecionados pela direção da escola e/ou 

da mantenedora. 

Como pessoal docente e especializado e de apoio, a escola conta com os 

seguintes profissionais: 

 
 

FUNÇÃO DO COLABORADOR QUANTIDADE 

Diretora Pedagógica 01 

Coordenadora Pedagógica 01 

Secretária Escolar 01 

Nutricionista 01 

Professoras 09 

Monitoras 12 

Porteiro 01 
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8.2- Teorias Críticas e Pós Criticas 

 
Na Educação Infantil, a avaliação é global e contínua, e ocorre mediante o 

acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, 

mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental. 

8.3- Pedagogia Histórico-Cultural 

 
• realiza ano a ano reuniões semestrais no qual os Pais/Responsáveis, 

participam dando opiniões e sugestões com relação aos serviços prestados; 

• realiza ano a ano Avaliação do Corpo Docente (auto-avaliação) observando os 
seguintes aspectos: 

- Das Qualidades Pessoais – entusiasmo, responsabilidade, relacionamento 

interpessoal, atualidades, espírito de doação, fé e de colaboração; 

- Das Ações Pedagógicas – formação continuada abordando os diversos temas 

como: educação nos dias atuais, metodologia atualizada, manejo com as turmas, 

relacionamento com os estudantes e seus responsáveis. 

• No início de cada ano e semestre letivo, a equipe pedagógica se reúne para 

trabalhar a semana pedagógica com temas diversos, e no último dia da semana 

pedagógica todos se unem com objetivo de organizar e ornamentar a escola para 

receber as crianças; 

• a coordenação e a direção pedagógica reúnem-se ainda com as monitoras, 

uma vez por semana, para tratar de assuntos pedagógicos; 

• a coordenação e a direção pedagógica desenvolvem na última sexta-feira de 

cada semana a “sexta cultural”, onde neste dia as turmas realizam apresentações 

referentes ao projeto trabalhado no decorrer do bimestre; 

• ao final de cada bimestre as professoras reúnem-se com os 

pais/responsáveis para deliberarem sobre o desenvolvimento da criança e para que 

os mesmos possam tomar ciência do como está sendo a aprendizagem e 

desenvolvimento do estudante. 

Auxiliar de serviços gerais/ Manutenção 01 

Cozinheiro 02 

Auxiliar de serviços gerais 02 
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DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECÍFICOS 

Convivência escolar e cultura da paz 

 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), por meio da 

Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB), com o objetivo de realizar ações para 

a materialização da Cultura de Paz e a conscientização, prevenção e combate a 

todos os tipos de violência (BRASIL, 2018), apresenta o Caderno Orientador 

“Convivência Escolar e Cultura de Paz”. Trata-se de proposta de atualização do 

caderno “Política de Promoção da Cidadania e Cultura da Paz: Definição, 

Encaminhamento e Prevenção”, publicado em 2008. O objetivo é disponibilizar um 

referencial informativo e formativo capaz de oferecer à comunidade escolar e à rede 

de proteção (educação, saúde, segurança, justiça, assistência social, cultura, 

outros), um compilado prático que alinha os conceitos ligados ao campo dos Direitos 

Humanos, da Cultura de Paz e da Mediação de Conflitos para uma ação educativa, 

integrada e interventiva. Evidencia-se que a escola é um espaço privilegiado para a 

construção da cidadania, para um convívio respeitoso entre pessoas diversas em 

suas cores, etnias, gêneros, orientação sexual, idades, condições socioeconômicas 

e religiosidades. Portanto, é capaz de contribuir para a garantia dos direitos 

humanos, no sentido de evitar as manifestações da violência e fomentar a 

construção da cultura da paz. 

Objetivos Gerais 

Objetivo compartilhar com professores/as, pedagogos/as-orientadores/as 

educacionais, gestores/as, demais profissionais da educação, estudantes e agentes 

da rede de proteção informações que levem à compreensão dos pressupostos de 

uma Educação em e para os Direitos Humanos, bem como das principais violências 

e violações de direitos. 

propor um ambiente escolar para a promoção da Cultura de Paz e de convivências 

respeitosas, possibilita-se que a escola cumpra a sua função fundamental: promover 

aprendizagens as quais devem estar em consonância com as demandas pessoais e 

coletivas, de forma a fortalecer os/as estudantes como sujeitos de direitos que 

pensam, criticam, refletem, agem coletivamente, para entender, compreender e 

experimentar o mundo, desenvolver-se (NOLETO, 2008). 

Objetivos específicos 
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Compreender que, para a efetivação dos Direitos Humanos e da Cultura de Paz, é 

imprescindível a sua prática cotidiana, na qual a educação é um fator essencial, 

capaz de incentivar a reflexão crítica e a transformação de realidades violentas, 

excludentes e preconceituosas. 

Reconhecer o caráter formativo e emancipador da educação, seu intenso raio de 

profusão, reconhece-se nela uma poderosa ferramenta para a efetivação desses 

direitos. 

Fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em 

favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como da 

reparação das violações (BRASIL, 2009, p. 25). 

Desenvolvimento 

 A escola, por sua vez, tem a função primeira de garantir as aprendizagens a 

todos/as estudantes, para tanto deve reconhecer esses grupos sociais como sujeitos 

de direitos, de cultura; promover seu acolhimento, o diálogo; apresentar-se como um 

espaço de “encontros de pessoas, origens, crenças, valores diferentes que geram 

conflitos e oportunidades de criação de identidades” (DISTRITO FEDERAL, 2014) e 

aprendizagens. 

a. violência  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a violência como: [...] uso intencional 

da força física ou do poder real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra 

pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer 

possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 

desenvolvimento ou privação (KRUG et al., 2002, p. 5). As ações violentas se 

estabelecem em uma relação de força exercida para alcançar objetivos e/ou 

vantagens, como a dominação, o lucro, o prazer sexual, entre outros. Caracterizam-

se por serem desiguais e estruturarem-se em um processo de dominação, que nega 

os direitos da pessoa dominada, desestrutura sua identidade e silencia e/ou nega 

sua existência como sujeita de direito e autônomo. Segundo Minayo (2007), há 

modalidades de atuação que provocam danos à própria pessoa, a outrem e à 

sociedade, que estão presentes na vida social e configuram as distintas formas de 

violências, dentre as quais destacamos:  

 Violência estrutural: refere-se às mais diferentes formas de manutenção das 

desigualdades sociais, culturais, econômicas, de gênero, etárias, étnicas, outras que 

produzem à miséria, a fome, a discriminação e as várias formas de submissão e 
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exploração de umas pessoas pelas outras.  

 Violência simbólica: é cometida com a cumplicidade entre quem sofre e quem a 

pratica, sem que, frequentemente, os envolvidos tenham consciência do que estão 

sofrendo ou exercendo (BOURDIEU, 2012), a exemplo, os estereótipos relacionados 

às pessoas negras, indígenas e a naturalização da dominação masculina na 

sociedade.  

 Violência interpessoal: consiste em agressões praticadas no âmbito das relações 

(família, companheiro, outros) e da comunicação expressa com prepotência, 

intimidação, discriminação, raiva, vingança, inveja produzindo danos morais, 

psicológicos e físicos, inclusive morte.  Caderno Orientador - Convivência Escolar e 

Cultura de Paz  

Violência doméstica e familiar contra a mulher: consiste em qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 

psicológico e dano moral ou patrimonial (Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da Penha).  

FORMAS DE VIOLÊNCIA A Lei nº 13.431/2017 “estabelece o sistema de garantia 

de direitos da criança e do/da adolescente vítima ou testemunha de violência” 

especifica, sem prejuízo da tipificação das condutas criminosas, as seguintes formas 

de violência:  

 Violência física, entendida como a ação infligida à criança ou ao/à adolescente que 

ofenda sua integridade ou saúde corporal ou que lhe cause sofrimento físico.  

II - Violência psicológica: 

 a) Qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito em relação à 

criança ou ao/à adolescente mediante ameaça, constrangimento, humilhação, 

manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, ridicularização, indiferença, 

exploração ou intimidação sistemática (bullying) que possa comprometer seu 

desenvolvimento psíquico ou emocional.  

b) O ato de alienação parental, assim entendido como a interferência na formação 

psicológica da criança ou do/da adolescente, promovido ou induzido por um dos 

genitores, pelos avós ou por quem os tenha sob sua autoridade, guarda ou 

vigilância, que leve ao repúdio de genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento 

ou à manutenção de vínculo com este. 

 c) Qualquer conduta que exponha a criança ou o adolescente, direta ou 

indiretamente, a crime violento contra membro de sua família ou de sua rede de 

apoio, independentemente do ambiente em que cometido, particularmente quando 
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isso a torna testemunha.  

III - Violência sexual, entendida como qualquer conduta que constranja a criança ou 

o adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato 

libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não, 

que compreenda:  

a) Abuso sexual, entendido como toda ação que se utiliza da criança ou do/da 

adolescente para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato. 31 Caderno 

Orientador - Convivência Escolar e Cultura de Paz  

b) Ato libidinoso, realizado de modo presencial ou por meio eletrônico, para 

estimulação sexual do agente ou de terceiros.  

c) Exploração sexual comercial, entendida como o uso da criança ou do/da 

adolescente em atividade sexual em troca de remuneração ou qualquer outra forma 

de compensação, de forma independente ou sob patrocínio, apoio ou incentivo de 

terceiro, seja de modo presencial ou por meio eletrônico. 

 d) Tráfico de pessoas entendidas como o recrutamento, o transporte, a 

transferência, o alojamento ou o acolhimento da criança ou do/ da adolescente, 

dentro do território nacional ou para o estrangeiro, com o fim de exploração sexual, 

mediante ameaça, uso de força ou outra forma de coação, rapto, fraude, engano, 

abuso de autoridade, aproveitamento de situação de vulnerabilidade ou entrega ou 

aceitação de pagamento, entre os casos previstos na legislação. 

 IV - Violência institucional, entendida como a praticada por instituição pública ou 

conveniada, inclusive quando gerar vitimização.  

 VIOLAÇÕES DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: É toda e qualquer 

situação que ameace ou viole os direitos da criança ou do/da adolescente, em 

decorrência da ação ou omissão dos pais/mães ou responsáveis, da sociedade ou 

do Estado ou, até mesmo, em face do seu próprio comportamento abandono, 

negligência, conflitos familiares, convivência com pessoas que fazem uso abusivo de 

álcool e outras drogas, além de todas as formas de violência (física, sexual e 

psicológica), configuram violação de direitos infantojuvenis (TJDFT/VIJ, 2013). 

 TIPOS DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Negligência: ato de omissão, por parte dos pais ou dos responsáveis pela criança ou 

adolescente, em prover as necessidades básicas para seu desenvolvimento, 

comida, casa, segurança e educação. 

 Definição da Vara da Infância e da Juventude do DF. Cartilha Violação dos Direitos 
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da Criança e do/da adolescente. Brasília, 2013. 5 Fonte: Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios. Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes: 

identificação e enfrentamento. Cartilha. 1ª edição. 2015. Caderno Orientador - 

Convivência Escolar e Cultura de Paz Abandono: semelhante à negligência, envolve 

a ausência dos pais ou dos responsáveis pela criança ou adolescente, deixando-o 

desamparado, sem habitação e exposto a várias formas de risco. Pornografia 

infantil: é a produção, reprodução, venda exposição, distribuição, comercialização, 

aquisição, posse, publicação ou divulgação de materiais pornográficos (fotografia, 

vídeo, desenhos, filmes) envolvendo crianças ou adolescentes. Exploração 

econômica (trabalho infantil): acontece quando crianças e adolescentes são 

constrangidos, convencidos ou obrigados a exercer funções econômicas e a assumir 

responsabilidades de adulto, inapropriadas para a idade. Sexting: é a fusão de duas 

palavras (sex e texting) em inglês, para definir envio de mensagens, fotos e vídeos 

pessoais de conteúdo erótico e sensual, utilizando-se de qualquer meio eletrônico. 

Essa prática tem despertado preocupação social, visto que é uma propagação de 

pornografia infantojuvenil e tem se disseminado entre adolescentes como forma de 

sedução, prova de amor e de competição. 

Avaliação 

Algumas medidas podem ser adotadas com o intuito de fomentar a Cultura de Paz 

nas escolas, como: Atuação em rede para ações de proteção integral à criança e 

ao/à adolescente e de respeito aos direitos humanos, inclusive, em nível regional, 

para fortalecer a articulação da escola com a comunidade e a rede. Implementação 

de ações de prevenção, monitoramento e execução de protocolos e cumprimento de 

fluxos.  Planejamento, desenvolvimento e avaliação de ações e projetos 

pedagógicos voltados à convivência escolar e combate a todas as formas de 

violência. Promoção de estratégias de resolução não violenta dos conflitos na 

convivência escolar. Ampliação e promoção de espaços participativos e 

democráticos. Apoio e estímulo à liberdade de expressão dos/as estudantes, 

considerando liberdades fundamentais. Desenvolvimento de projetos de mediação 

de conflito em contexto escolar, que gerem a aprendizagem e desenvolvimento de 

habilidades e competências para o diálogo, negociação, formação de consenso, 

solução não violenta de conflitos e restauração de laços sociais. A rejeição e 

enfrentamento não violento e educativo a todas as formas de discriminação e 

intolerância às diversidades.  A promoção do respeito, compreensão, solidariedade, 
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generosidade, cooperação como valores de convivência. 

 

 

 

9- ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UNIDADE ESCOLAR 

 

O Currículo voltado para a formação básica do educando tem como finalidade 

atender às atividades concretas e às diferenças individuais do educando. Nesta 

perspectiva, o currículo busca o desenvolvimento harmonioso das capacidades e 

habilidades do educando, respeitando o ritmo e a diferença de cada um deles. A 

organização curricular é elaborada em conjunto com os representantes da 

comunidade escolar. A Educação Infantil exerce grande influência na formação 

pessoal e social do educando, numa perspectiva de educação para a cidadania que 

se reflete na qualidade de formação do ser interagindo no meio em que vive. 

 

 

 

10-  ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

A organização do trabalho Pedagógico é de suma importância na condução e 

consolidação do processo educativo, especialmente na Educação infantil. Para 

organizar o trabalho Pedagógico é preciso promover uma ação educativa 

devidamente planejada, efetiva e aberta ao processo avaliativo. Por isso, é 

imprescindível pensar os tempos os ambientes, os materiais, bem como as rotinas 

que são organizadas nesse contexto educativo A Educação Infantil é o primeiro 

Ciclo da Educação Básica e deve ter novas formas de ensinar e aprender, em que 

os professores criem espaços e ambientes de aprendizagem na forma de projetos, 

apoiando a criança incentivando e motivando para que esta assuma 

responsabilidade em seu próprio processo de aprendizagem. A Instituição deve ser 

cada vez mais igualitária, solidária e inclusiva com mais recursos a fim de que se 

possam resolver todos os problemas que surgem; para tratarmos a todos da mesma 

forma, sem distinção; que seja cada vez mais democrática, envolvendo todos os 
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segmentos nas atividades escolares bem como transparecer as conquistas e os 

problemas. Deve constituir-se em um espaço onde as crianças possam ter acesso a  

diferentes experiências socioculturais, ampliando o desenvolvimento de 

suacapacidade de expressão, pensamento, interação, comunicação. Não mais 

sendo vista, apenas, como um período de recreação, cuidados e preparo para 

etapas futuras. A Educação Infantil caracteriza-se como espaço/tempo de vivências 

do respeito e da consideração pelas diferenças individuais, culturais e sociais. A 

Constituição Federal de 1988 estabelece um caráter diferenciado para a 

compreensão da infância, os pequenos passam a serem sujeitos de direitos e em 

pleno desenvolvimento desde seu nascimento. Assim, pode-se caracterizar infância 

como uma produção social e histórica e não, simplesmente, uma fase biológica e 

natural de um processo de crescimento que passa para a adolescência e, depois, 

para a vida adulta. Sendo um sujeito único em pleno e constante desenvolvimento 

físico, cognitivo, afetivo e emocional, a criança possui uma natureza singular que a 

caracteriza como ser que sente e pensa o mundo de um jeito muito próprio, o jeito 

da infância. Assim, a criança também compõe a sociedade estando em permanente 

processo de humanização, num contexto que apresenta diversidade 

socioeconômicae cultural. Tal diversidade, na instituição de Educação Infantil 

necessita ser respeitada, orientada, escutada em seus anseios e curiosidades, para 

que as crianças possam viver sua infância brincando, sonhando, imaginando, 

conhecer e reconhecer as particularidades de cada sujeito. O processo de Ensino e 

Aprendizagem ocorre através de um trabalho em queo CUIDAR, EDUCAR, 

INTERAGIR E BRINCAR que são os eixos Estruturantes, estejam aliados ao 

compromisso com os Princípios Éticos da Autonomia, Responsabilidade, 

Solidariedade e do Respeito ao Bem Comum, procurando entrelaçar a história do EU 

INDIVIDUAL a do EU COLETIVO, em que a criança possa aprender a socializar-se, 

ser independente, cooperativa e autônoma, tendo como eixonorteador o 

desenvolvimento integral da criança. Destacamos a brincadeira como eixo integrador 

na organização do trabalho pedagógico. Dessa forma, sugerimos a utilização de 

diferentes formas de brincadeiras que contribuem para inúmeras aprendizagens e 

para ampliação de significados, promovendo a socialização e fortalecendo laços de 

convívio harmonioso. O dia a dia da Educação Infantil está tomado de vínculos, 

afetos e aprendizagens nas mais diversas atividades que compõem o cotidiano da 

criança. Este cotidiano  precisa então, estar organizado para que elas ampliem seus 
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conhecimentos. O professor é quem vai pensar a organização do espaço e do tempo 

na escola, de modo a desafiar a iniciativa da criança, considerando e respeitando a 

faixa etária, as necessidades e interesses do grupo, as possibilidades de interação 

com os colegas e os espaços físicos de que dispõe. O brincar na educação infantil é 

para a criança, uma forma de descobrir o mundo, desenvolver capacidades como 

atenção, criatividade e imaginação, organizar emoções e iniciar os primeiros 

relacionamentos no meio de convivência. Brincar: o ato de brincar deve constituir-se 

na metodologia, por excelência, não apenas para formar conceito sócio histórico, 

mas para todo trabalho com Educação Infantil. A brincadeira é uma atividade social 

relevante, vinculada ao desenvolvimento dos conceitos essenciais da área 

(tempo/espaço/grupo), pois “no brinquedo a criança cria uma situação imaginária”. 

(VIGOTSKY, 1999, p. 123), capaz de vinculá-la afetivae praticamente às estruturas 

sociais, espaciais e temporais do mundo real. As dimensões tempo/espaço/grupo 

podem ser apreendidas pela vivência empírica da rotina. O regramento cotidiano, o 

estabelecimento de horários e locais apropriados para determinadas tarefas 

possibilitam não apenas a organização de referenciais para a criança, como permite 

também que o professor desenvolva observações pertinentes sobre os hábitos e 

atitudes infantis, bem como a melhor forma de interferir, quando necessário. A 

família é o primeiro grupo social da criança. Inicialmente, são os adultos de cada 

família os responsáveis por seus cuidados e educação, em seguida quando a 

criança torna-se integrante de outros grupos sociais, esta responsabilidade começa 

aser compartilhada. A Proposta Curricular desta instituição procura assegurar a 

formação básica comum, respeitando as diretrizes curriculares nacionais, nos termos 

do artigo 9º daLei n. 9394/96 e Parecer n. 020/2009 do Conselho Nacional de 

Educação, organizada e adaptada de acordo com o Currículo da Educação Infantil. 

 

11- AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM: 

CONCEPÇÕES E PRÁTICAS 

11.1- Avaliações para as Aprendizagens 

A avaliação do desenvolvimento da criança é feita através da observação e registro 

de forma contínua, mediante o acompanhamento das etapas do seu 

desenvolvimento em função da oportunidade e qualidade das vivências 

proporcionadas na escola. No Cepi Sagui o processo de avaliação será realizado, 
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tomando como referência os objetivos estabelecidos, sem a promoção, classificação 

garantindo a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e 

interações das crianças no cotidiano; a utilização de múltiplos registros realizados 

por adultos e crianças (relatórios, fotografias, desenhos, etc.); a continuidade dos 

processos de aprendizagens por meio de criação de estratégias adequadas aos 

diferentes momentos de transição vividos pela criança (transição casa/Instituição de 

Educação Infantil, transições no interior da instituição, creche/Educação Infantil e 

Educação Infantil/ensino fundamental); documentação específica que permita as 

famílias conhecerem o trabalho da instituição, junto às crianças e os processos de 

aprendizagem e desenvolvimento da criança na Educação Infantil; não retenção da 

criança. A avaliação é uma ferramenta indispensável no processo educativo, pois 

através dela é possível rever, reformular, replanejar ações para que sejam 

assertivas. Isso vale para o acompanhamento do desenvolvimento das atividades 

direcionadas às crianças, bem como para qualquer trabalho desenvolvido dentro do 

espaço educacional. 

11.2- Conselhos de Classe 

O conselho de classe é realizado duas vezes ao ano e sempre que houver 

necessidade reunimos professores, coordenadora e diretora para tratarmos sobre o 

desenvolvimento das crianças, dificuldades, estratégias de ensino e sempre que 

necessário convocamos os pais para tratarmos do desenvolvimento da criança 

individualmente. A avaliação representa um exercício de observação direta do 

desenvolvimento da criança, no desenvolvimento de habilidades no uso das diversas 

linguagens e na integração com o grupo social, usamos um instrumental diário para 

anotar o desenvolvimento da criança assim facilitará ao fazer os relatórios 

semestrais da criança. 

 

 

12-  PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO 
 
 
12.1- GESTÃO PEDAGÓGICA 
 
 Objetivo 
 
 Promover uma educação de qualidade que vise à construção da identidade da 
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comunidade escolar, oferecendo uma educação igualitária, democrática, libertadora, 

visando à construção dohomem crítico, ativo, participante, capaz de construir e 

transformar sua própria história, no exercício consciente da sua cidadania. 

 

Meta 

Garantia do acesso e a permanência da criança na escola, oferecendo uma 

educação de qualidade. Os objetivos são cumpridos diariamente. 

 

Ação 

 Promover momentos de planejamento durante o ano para obter maior entrosamento 

e comprometimento com o ensino. Promover encontros com diversos professores 

que se disponibilizem a ministrar palestras para as crianças e funcionários. 

Promover a integração da criança no ambiente escolar, de forma agradável e 

significativa. 

 

Avaliação  

Promover momentos de planejamento durante o ano para obter maior entrosamento 

e comprometimento com o ensino. Promover encontros com diversos professores 

que se disponibilizem a ministrar palestras para as crianças e funcionários. 

Promover a integração da criança no ambiente escolar, de forma agradável e 

significativa. Cada profissional da área de educação fará a sua auto avaliação, e 

também será avaliado pelos seus superiores utilizando como instrumental os 

Indicadores da Qualidade na Educação infantil, considerando os pontos de vista da 

direção, das professoras, das famílias e das entidades locais interessadas. 

 

Responsáveis  

Diretor, coordenador Pedagógico e Professor. 

Cronograma 

Semanal e sempre que se fizer necessário. 

 

12.2- GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

Objetivo  

Apresentar aos pais o Currículo da Educação Infantil. 
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Metas 

 Levar ao conhecimento dos Pais as Aprendizagens na Educação Infantil. Envolver 

os pais. O Currículo da Educação Infantil será apresentado na próxima reinião 

pedagógica semestral – julho. 

Ações  

Participação dos pais em palestras, reuniões, oficinas para que percebam a 

importância do trabalho desenvolvido na instituição; Palestras motivacionais; 

Avaliação 

Através de questionários, avaliação oral,caixa de sugestão 

Responsáveis 

Diretor, coordenador e professor. 

Cronograma 

Semestral e quando se fizer necessário. 

 

12.3 GESTÃO PARTICIPATIVA 

Objetivo  

Reunir as equipes que fazem parte da Educação, pais e profissionais envolvidos.  

Meta  

Realizar o atendimento às criança conforme o esperado pelos pais e planejado pela 

Equipe Pedagógica, para o melhor desenvolvimento da criança. Durante a 

realização do Conselho de Classe, são apresentados os relatórios do 

desenvolvimento de cada criança, em cada segmento. Conforme calendário, o 

Conselho ocorrerá no dia 27/06 e 01/12. Sempre que houver necessidade, é 

solicitado tanto pelo professor, quanto pela família, reuniões com a participação da 

Equipe Pedagógica e familia. 

Ação 

Promover momentos de avaliação do trabalho por parte dos pais e equipe de 

trabalho envolvida com a criança;  

Avaliação 

Início e final do ano com os pais e sempre que se fazer necessário; Equipe de 

trabalho, reuniões semanal esempre que se fizer necessário; 

Responsáveis 

Diretor, coordenador Pedagógico, professor. 

Cronograma 
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 Semanal e sempre que se fizer necessário. 

 

12.4- GESTÃO DE PESSOAS 

 

Objetivo para com as crianças  

 Perceber dificuldade de aprendizagem nas crianças e havendo necessidade 

encaminhar para atendimento especializado; 

Meta 

Realizar as atividades propostas com estudos para a segurança do professor e 

desenvolvimento da criança; Crianças com aspecto psicossocial, emocional, 

comportamental, e outros casos de acordo com a necessidade. Em nosso CEPI, 3 

crianças fazem acompanhamento, 2 vezes na semana. 

Ações  

Capacitação e orientação ao profissional; Intervenção por meio de reuniões com as 

famílias; Visita à família,conhecendo o contexto em que ela vive.  

Avaliação 

Observação individual e relatório descritivo do profissional da Educação e da 

criança; 

Responsáveis 

Direção, coordenadora Pedagógica, professora. 

Cronograma 

Visita às salas semanalmente. Os atendimentoscom os pais ou responsáveis são 

realizados de acordo com a necessidade da criança, necessitando os pais são 

convocados à instituição. 

Objetivo  

Identificar as necessidades e dificuldades.  

Meta  

Estudo do Currículo em Movimento da Educação Infantil, Planejamento anual e 

semanal.  

Ações 

 Capacitação e orientação ao profissional; Intervenção por meio de reuniões com as 

famílias; Visita à família,conhecendo o contexto em que ela vive 

Avaliação. 

Observação individual e relatório descritivo do profissional da Educação e da 
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criança; 

Responsáveis  

Direção, coordenadora Pedagógica, professora. 

Cronograma 

Visita às salas semanalmente. Os atendimentoscom os pais ou responsáveis são 

realizados de acordo com a necessidade da criança, necessitando os pais são 

convocados à instituição.  

Objetivo  

Identificar as necessidades e dificuldades. 

 Meta  

Estudo do Currículo em Movimento da Educação Infantil, Planejamento anual e 

semanal. 

 Ações  

Execução das atividades planejadas.  

Avaliação 

Durante as coordenações coletivas.  

Responsáveis  

Coordenadora pedagógica  

Cronograma 

Observação diáriae relatório semanal. 

Objetivo  

Promover o desenvolvimento integral da criança.  

Meta  

Auxiliar no processo educacional, de maneira ampla, privilegiando o 

desenvolvimento de todasas crianças no que se refere ao aprender a ser, aprender a 

fazer, aprender a conviver e aprender a aprender, atuando principalmente no âmbito 

dos temas transversais: ética, cidadania, saúde, meio ambiente e educação sexual. 

Ação 

 Por meio de orientação, atividades em grupo.  

Avaliação 

Realizar ações para desenvolverem sala.  

Responsáveis  

Equipe Pedagógica.  

Cronograma 
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Formação dos profissionais da educação.  

Objetivo 

 Desenvolver atividade de forma prazerosa.  

Meta  

Promover um ensino voltado para criatividade e imaginação e alcançar os objetivos 

propostos.  

Ação  

Trabalhando por meio de atividades lúdicas, apresentação teatral, histórias 

contadas, musicalidades, atividades interdisciplinares e aproveitando a vivência de 

cada criança trazida de casa.  

Avaliação 

 Acontecerá de forma contínua,onde será observada por meio de participação, 

interesse, organização, compreensão de cada criança acerca dos assuntos tratados. 

Responsáveis  

Professoras.  

Cronograma 

Diariamente  

Objetivo  

Auxiliar os professores no processo de CUIDAR, EDUCAR, INTERAGIR E 

BRINCAR, edurante a elaboração e realização das atividades, de acordo com os 

projetos realizados na instituição. 

Meta 

 Trabalhar junto ao professor, auxiliando-o. 

 Ação  

Durante as atividades em sala, atividades externas ou de rotina como; banho, 

escovação, sono, refeição, zelar para o bem estar das criançascontribuindo com sua 

aprendizagem. 

Avaliação 

 Dentro da Educação Infantil, trabalhamos com os conhecimentos de nossas 

crianças, que trazem da sua vivência, e a melhor forma de avaliarmos nossas 

crianças é observar a bagagem que cada um possui, e trabalhar desse princípio sem 

perdermos o foco, e sem negar informações, já que estão todos na época de 

conhecimentos e aprendizagem. 

Responsáveis  
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Monitoras  

Cronograma 

Diariamente  

Objetivo  

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

Meta  

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

informação e orientações aos visitantes sobre os setores da instituição educacional 

entre outros.  

Ação  

Manter a segurança, fechar e guardar equipamentos e chaves da instituição e 

auxiliar nos serviços correlatados a sua função.  

Avaliação 

Observação da comunidade em geral. 

Responsáveis  

Porteiro  

Cronograma 

Diariamente 

Objetivo 

 Uma alimentação de qualidade para um bom atendimento e desenvolvimento das 

crianças, por uma alimentação saudável.  

Meta  

Seguir orientação da nutricionista; preparar e servir a alimentação escolar; estar 

sempre atenta aos hábitos de higiene de todos os que trabalham sob sua supervisão 

na cozinha.  

Ações 

Preparar os alimentos; Organização e distribuição de alimento; Estocagem 

adequada dos alimentos.  

Avaliação 

Realizada pela nutricionista através da observação da saída dos alimentos, da 

aceitabilidade por parte das crianças.  

Responsáveis 

Cozinheira e nutricionista  

Cronograma 
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Durante o ano letivo.  

Objetivos  

Manter o ambiente limpo e adequado para as crianças;  

Metas  

Realizar trabalho de auxilio administrativo, como compra de matérias pedagógicos, 

alimentos;Realizar trabalhos relativos à limpeza e conservação de salas, pátios e 

demais dependências da instituição.  

Ações  

Mantendo a limpeza a organização e a conservação dos ambientes. 

Avaliação  

Avaliação dagestora é realizada semestral e sempre que fizer necessário 

Responsáveis 

Assistente administrativo e serviços gerais e zelador.  

Cronograma 

Durante o andamento do ano letivo.  

Objetivos  

Incentivar o consumo de alimentos saudáveis.  

Metas 

 Promover a educação alimentar e nutricional visando à alimentação adequada e 

saudável. Ações 

Amostra do vídeo intitulado: “O Alimento e Você”, que discute sobre os cincos 

grupos de alimentos, pesagem, receitas. Brincadeiras Lúdicas: Jogoda memória; 

Oficina do Suco; Cozinha Experimental; Jogo do Tato.  

Avaliação 

Identificar as preferências alimentares e conscientizar sobre a importância da boa 

limentação e promover a educação alimentar e nutricional visando à alimentação a 

dequada esaudável.  

Responsáveis 

 Nutricionista juntamente com as monitoras e professoras. 

Cronograma  

Mensalmente 

 

12.6- GESTÃO FINANCEIRA 
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 Objetivo  

Administrar os recursos financeiros da mantenedora e oriundos da Parceria firmado 

com a SEEDF.  

Metas 

 Recursos humanos; Material de consumo e didático pedagógico; Serviço de terceira 

pessoa física ou Jurídica; Plano de trabalho 99/2017 a 2022; Pagamento das 

despesas da instituição estabelecidas no termo aditivo;  

Ações  

Elaboração de prestação de contas de acordocom a legislação específica; 

Pagamento das despesas da instituição estabelecidas no termo aditivo;  

Avaliação 

Avaliação da gestora é realizada semestral esempre que fizer necessário. 

 Responsáveis  

Administrativo da mantenedora, Direção, Assistente administrativo e contador.  

Cronograma 

Trimestral 

 

12.7- GESTÃO ADMINISTRATIVA  

 

Objetivo  

Capacitar à equipe de acordo com as dificuldades apresentadas.  

Meta  

 Comprometimento e responsabilidade para com o trabalho desenvolvido. Para 

tanto, a instituição segue o planejamento conforme Calendário Anual (Dia do 

Formação), realizadas pela Regional de Ensino e pelo próprio Mantenedor.  

Ações  

Reuniões; Capacitação continuada; 

Avaliação 

 Nas reuniões a avaliação acontecerá de formaoral; Semestral será utilizado um 

instrumental deacordo com a sua função;  

Responsáveis  

Diretora 

Cronograma 

 Sempre que se fizer necessário. 
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13- Planos de Ação Específicos 

Coordenação Pedagógica- Foram realizadas coordenações com os professores, às 

quartas-feiras, no horário de 13h30, via aplicativo Zoom, bem como com as 

monitoras na instituição, destinadas ao planejamento semanal, à construção de 

conhecimentos, pesquisas, debates e estudo de fontes como Diretrizes Pedagógicas 

e Operacionais, Proposta Pedagógica e Currículo em Movimento da Educação 

Infantil. Essas coordenações foram realizadas via meet por causa das aulas remotas 

em virtude da pandemia da Covid-19.  

As ações desenvolvidas no CEPI Sagui objetivam a autonomia das crianças 

no meio social e pedagógico baseado nos Campos de Experiência do Currículo em 

Movimento do DF – Educação Infantil. Proporcionando um ambiente adaptado e 

organizado promovendo oportunidade de interação entre as crianças, bem como, 

materiais pedagógicos, artísticos e lúdicos.  

De acordo com o nosso Projeto Político Pedagógico, durante esse período de 

execução, demos continuidade aos projetos Alimentação Saudável, Leitura e 

Releitura de Obras de Artes, Sexta cultural, Ecologia, Leitor em Formação, Escola e 

Família, Plenarinha, Acolhimento e Jogos Infantis.  

No Projeto Alimentação Saudável as professoras em consonância com a 

equipe da cozinha, coordena ações de promoção do consumo de alimentos 

saudáveis e a sua contribuição para a promoção da saúde, de forma lúdica, 

realizando receitas culinárias, manipulação de alimentos, cultivo e colheita de 

vegetais na horta da escola, que possui cunho pedagógico.  

O CEPI Sagui proporciona às crianças o contato com a arte plástica por meio 

do Projeto Leitura e Releitura de Obras de Arte, estimulando-as conhecer as obras 

de arte, incentivando-as expressar sua criatividade, seus sentimentos, fazer a leitura 

e releitura delas, além do uso de suportes e materiais diferenciados em suas 

produções. 

Atividades relacionadas aos problemas ambientais são desenvolvidas por 
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meio da sensibilização sobre a importância da preservação do meio ambiente, 

identificando as situações que causam danos à ecologia como: poluição, 

desmatamento, queimadas, extinção de animais, desperdício de água. As crianças, 

também, são incentivadas a fazer uso de materiais alternativos, reaproveitar 

materiais e diminuir o consumo de brinquedos e outros materiais considerados 

desnecessários.  

O trabalho realizado nas sextas culturais tem o pressuposto de que a família, 

a escola e a sociedade são responsáveis pela infância e realizam ações que se 

complementam através de ações que promovam a cultura, artes e o lúdico. Neste 

pressuposto, quinzenalmente, ocorre no CEPI Sagui as Sextas Culturais, quando 

são exibidas pelas crianças de uma turma, para a comunidade local – família e 

escola, apresentações artísticas e culturais.  

O CEPI Sagui realiza, também, eventos que proporcionam a interação escola 

e família, desenvolvem o senso artístico das crianças tais como: Festa Junina, 

Cantata de Natal, Festa da Família, Mostra de Arte e Literatura, sexta feira cultural, 

reuniões com pais e professores. 

Periodicamente, é proporcionada formação continuada de todos os 

colaboradores, em parceria com a CRE e pela própria mantenedora. As professoras, 

duas vezes por semana, no período de 13h30 as 14h30 dedicam-se ao estudo e 

reflexão sobre temas relativos à educação e formação pessoal, e, as monitoras, 

também, gozam destes momentos, uma vez por semana, pelo período de uma hora. 

O CEPI Sagui está realizando ainda, junto à mantenedora, o Projeto Cada 

Gota Conta, desde o mês de Abril de 2020. O objetivo do Projeto Cada Gota Conta é 

fortalecer e reduzir os grandes prejuízos causados pelo COVID-19 e trazer mais 

equilíbrio para famílias carentes. Através do voluntariado, o Éden junto às 

instituições está montando cestas básicas completas – produtos alimentícios, 

produtos de limpeza e higiene, cestas de legumes e verduras, doando sangue, 

arrecadando agasalhos de frio e cobertores e através de todas estas ações, 

auxiliando famílias carentes e pessoas em situação de vulnerabilidade e risco. 

As Professoras, Monitoras, Coordenadoras pedagógicas e Diretora 

pedagógica participaram de todos os encontros virtuais e lives propostas para 

estudos. A coordenadora e a diretora participaram de todas as reuniões realizadas 
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pela UNIEB/CRE-BRAZLÂNDIA durante o trimestre, assim como a secretária das 

reuniões promovidas pela UNIPLAT. 

Foram realizadas ainda, reuniões e coordenação pedagógica através das 

redes sociais (Google meet e Zoom). Os colaboradores estão participando de cursos 

promovidos pela Secretaria de Educação e de lives, para se apropriarem da nova 

realidade que estão passando neste momento tão delicado. E todos os 

colaboradores estão realizando estudos e elaborando relatórios de acordo com o 

tema proposto pela coordenação pedagógica ou supervisor de cada setor. 

 

Conselho de Classe 

O conselho de classe é um momento de análise e de avaliação do processo 

de ensino e aprendizagem. É o momento em que se verifica se as metas 

explicitadas na proposta política pedagógica da escola estão sendo atingidas e em 

que se avaliam os avanços e as dificuldades, quer individuais quer das turmas. As 

reuniões do conselho de classe, geralmente são realizadas a cada semestre, e para 

que seja realizado com sucesso é preciso cuidar de diferentes questões, objetiva-se 

encontrar os pontos de dificuldade tanto dos alunos quanto da própria instituição. É 

uma oportunidade em que seja possível reunir diretor, coordenador escolar, a equipe 

de professores, com o objetivo de analisar o processo de ensino e de aprendizagem 

através de múltiplas perspectivas. E quando as discussões são bem conduzidas, 

elas favorecem a reflexão sobre o currículo, a metodologia adotada, o sistema de 

avaliação da instituição, os espaços escolares e a prática do professor, 

possibilitando um importante momento formativo. É fundamental que toda equipe 

escolar tenha clareza das finalidades do conselho de classe. 

Servidores Readaptados 
 

A elaboração de um projeto pedagógico chega para inovar, enriquecer e 

subsidiar o trabalho metodológico, fazendo com que nossos educandos dominem os 

conhecimentos de que necessitam para crescerem como cidadãos plenamente 

reconhecidos e conscientes de seu papel em nossa sociedade. 

Para se alcançar uma proposta, o CEPI Sagui trabalha com pedagogia de 

projetos e se volta inteiramente a seus estudantes oferecendo pleno acesso aos 
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recursos didáticos e culturais relevantes para a conquista de sua cidadania. Tais 

recursos incluem tanto os domínios do saber tradicionalmente presentes no trabalho 

pedagógico, quanto às preocupações contemporâneas com o meio ambiente, com a 

saúde e com as questões éticas relativas à igualdade de direitos, à dignidade do ser 

humano e à solidariedade. 

Vale ressaltar que a Pedagogia de Projetos é uma metodologia de trabalho 

educacional que tem por objetivo organizar a constituição dos conhecimentos em 

torno de metas previamente definidas, de forma coletiva, entre estudantes e 

professores. 

Ao trabalhar com a Pedagogia de Projetos, explorando os Campos de 

Experiência do Currículo em Movimento da Educação Infantil da SEEDF: O eu, o 

outro e o nós; Corpo Gestos e Movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, 

fala, pensamento e imaginação; e Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações, a escola tem como objetivo formar cidadãos autônomos e 

participativos na sociedade. Para conseguir formar este cidadão, é preciso 

desenvolver nos alunos a autonomia, a qual deve ser despertada desde a Educação 

Infantil. 

O mais importante no trabalho com projetos não é a origem do tema, mas o 

tratamento dispensado a ele, pois é preciso saber estimular o trabalho a fim de que 

se torne interesse para o grupo e não somente para alguns, só assim, o estudo 

envolverá a todos de maneira ativa e participativa nas diferentes etapas. É 

importante perceber a criança como um ser em desenvolvimento, com vontade e 

decisões próprias, cujos conhecimentos, habilidades e atitudes são adquiridos em 

função de suas experiências, em contato com o meio, e através de uma participação 

ativa na resolução de problemas e dificuldades. Por isso, ao desenvolver um projeto 

de trabalho, os educadores devem estar cientes que algumas etapas devem ser 

seguidas. 

A primeira delas é a intenção, na qual o professor deve organizar e estabelecer 

seus objetivos pensando nas necessidades das crianças, para posteriormente se 

instrumentalizar e problematizar o assunto, direcionando a curiosidade das crianças 

para a montagem do projeto. 

Em seguida, a preparação e o planejamento. Nesta segunda etapa, planejam-
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se o desenvolvimento com as atividades principais, as estratégias, a coleta do 

material de pesquisa, a definição do tempo de duração do projeto, e como será o 

fechamento do estudo do mesmo. Ainda nesta fase, o professor deve elaborar com as 

crianças a diagnose do projeto que consiste em registrar os conhecimentos prévios 

sobre o tema (o que já sabemos), as dúvidas, questionamentos e curiosidades a 

respeito do tema (o que queremos saber) e onde pesquisar sobre o tema, objetivando 

encontrar respostas aos questionamentos anteriores (como descobrir). Essas 

atividades prestam-se a valorizar o protagonismo infantil, contribuindo para a 

formação do autoconceito positivo. 

Execução ou desenvolvimento é nesta etapa que ocorre a realização das 

atividades planejadas, sempre com a participação ativa das crianças, pois eles são 

sujeitos da produção do saber e, afinal ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar possibilidades para sua elaboração. É interessante realizar, periodicamente, 

relatórios parciais orais ou escritos a fim de acompanhar o desenvolvimento do 

tema. 

E enfim, a apreciação final, na qual é necessário avaliar os trabalhos que 

foram programados e desenvolvidos, dando sempre oportunidade a criança de 

verbalizar seus sentimentos sobre o desenrolar do projeto – escuta sensível. Desse 

modo, ao retornar o processo, a turma organiza, elabora saberes e conhecimentos, 

opina, avalia e tira conclusões coletivamente: o que promove crescimento tanto no 

âmbito cognitivo, quanto no social, afetivo e emocional. 

14- PROJETOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE ESCOLAR 

A Instituição trabalha os projetos elaborados pela Instituição juntamente com 

os da SEEDF, quais sejam: Acolhimento, Plenarinha, Alimentação saudável, Sexta 

Cultural, Leitor em Formação, Escola e Família, Leitura e Releitura de Obra de Artes, 

Projeto Ecologia, Jogos Infantis. 

Projeto Alimentação Saudável: Promover o consumo de alimentos 

saudáveis e a consciência de sua contribuição para a promoção da saúde de 

uma forma atraente, lúdica e educativa. 

- É importante ressaltar que o trabalho educativo com a alimentação é uma 

prática social prevista no Currículo da Educação Infantil do Distrito Federal (2018), então 
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não pode ser realizada de qualquer jeito, apressadamente. Assim, como as demais 

vivências no cotidiano da escola das infâncias, é preciso planejar os tempos e os espaços. É 

primordial quenessa organização em todas as demais, se leve em conta o tempo dos bebês 

e das crianças e não dos adultos. O que isso quer dizer? As refeições não devem ser 

servidas no horário mais conveniente para que a equipe dacozinha lave os utensílios, 

organize o ambiente e fique livre de seus afazeres mais cedo, desconsiderando as 

necessidades dos bebês e das crianças. Além da organização do horário em que serão 

servidas as refeições é conveniente lembrar que cada bebê e cada criança tem seu ritmo 

próprio, alguns se alimentam mais rapidamente, outros precisam de um tempo maior, 

cabendo à professora ou professor respeitar as especificidades e necessidades dos bebês e 

das crianças, lançando mão de alternativas que as contemplem. Para tal, convém 

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

os bebês e as crianças no processo alimentar, propondo atividades como: o plantio, os 

cuidados e a colheita dos alimentos cultivados em horta escolar; a realização de projetos 

para que os bebês e as crianças conheçam a importância da boa alimentação para o 

crescimento e o desenvolvimento saudáveis; o reconhecimento sobre a importância de 

variar a composição do prato e refletir sobre o reaproveitamento e desperdício dos 

alimentos. O “Projeto alimentação na Educação Infantil: mais que cuidar, educar, brincar e 

interagir” não é um trabalho à parte, desvinculado do Currículo em Movimento da Educação 

Infantil do Distrito Federal, ao contrário, proporciona, por meio das interações e trocas, a 

apropriação das práticas sociais e culturais, dentre elas as práticas alimentares. 

Justificativa: É papel da escola, desempenhar a formação de valores, hábitos e estilos de 

vida, entre eles o da alimentação. A promoção de uma alimentação saudável no espaço 

escolar pressupõe a integração de pontos fundamentais como:   

✔ Ações de estímulo à adoção de hábitos alimentares saudáveis, por meio de atividade 

educativas que informem e motivem escolhas individuais;  

✔ Apoio à adoção de práticas saudáveis por meio da oferta de uma alimentação 

nutricionalmente equilibrada no ambiente escolar. Neste contexto, implantar uma campanha 

educacional sobre o alimento saudável é um importante instrumento de conscientização. 

Assim, consciente de que o tema se insere ou, deve ser inserida, na prática pedagógica, 

observando a crescente curiosidade dos alunos a respeito dos alimentose a valorização 

crescente em nosso país pela cultura “Fast-food”, é que se faz necessário esse projeto. 

Objetivo Geral: • Promover o consumo de alimentos saudáveis e a consciência de sua 

contribuição para a promoção da saúde de uma forma atraente, lúdica e educativa.  

Objetivo Específico:  
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• Conscientizar os alunos sobre a importância e os motivos pelos quais nos alimentos;  

• Estimular à alimentação a ingestão de frutas, legumes e verduras eoutros;  

• Identificar cores, textura e os diferentes sabores dos alimentos;  

• Pesquisar e registrar sobre a alimentação da família;  

• Refletir sobre as suas ações diárias em relação a sua saúde, o queengloba cuidado e 

preservação com o meio ambiente e com a higiene;  

• Estimular a criatividade, a atenção e a imaginação;  

• Trabalhar a coordenação motora; 

 • Proporcionar meios para que a criança possa conhecer todos os tiposde alimentos 

saudáveis;  

• Desenvolver o raciocínio lógico-matemático através do tema abordado;  

• Socializar o aluno com o próximo; Estimular a linguagem oral e escrita; 

 • Estimular o aluno a cuidar e a preservar o meio ambiente; 

 • Hábitos alimentar da cidade e do campo;  

• Identificar as diferentes tonalidades e cores dos alimentos; 

 • Hábitos de higiene pessoal e com os alimentos;  

 Desenvolvimento/Atividades • Trabalhar com recorte de frutas, verduras e legumes e 

pedir que osalunos construam um prato que represente uma alimentação saudável;  

• Identificação de frutas, verduras e legumes através do olfato e tato,utilizando a caixa 

surpresa;  

• Conversas sobre as preferências através da degustação;  

• Conversa com uma nutricionista; 

 • Atividades com figuras;  

• Cozinha Experimental e elaboração de receitas; 

 • Exposição de trabalhos; • Atividades Lúdicas; • Visitar a horta doméstica; 

 • Análise do cardápio da escola e fazer um prato para degustação; 



65 
 

 • Eleger um alimento para confecção da horta;  

• Etiqueta Social: Comer de boca fechada, muito obrigada, por favor. 

 • Fazer compras de frutas;  

• Fantoches;  

• Dominó das frutas e verduras;  

• Brincadeiras e desafios.  

 Culminância: • Preparação e degustação de receitas saudáveis.  

 Avaliação • Por meio do desenvolvimento das crianças e da equipe pedagógica. 

 

 

 Projeto Sexta- Cultural: Apresentar de forma lúdica as atividades realizadas pelas 

educadoras, propiciar momentos de maior integração entre a escola e a 

comunidade. O desenvolvimento se dá através de músicas, exposições do trabalho, 

danças, dentre outros. 

Justificativa: O nosso cotidiano é repleto de arte, música, teatro e dança, pois por 

meio da linguagem artística as crianças descobrem diversas formas de expressar 

seus sentimentos, pensamentos e conhecimentos. A arte está presente desde os 

primórdios da humanidade, sendo uma atividade fundamental do ser humano. Ela é 

uma forma de  trabalho criador. É um processo de humanização onde o ser humano, 

transforma a natureza através do trabalho, produzindo novas maneiras de ver e 

sentir e que são diferentes em cada momento histórico e em cada cultura. Portanto, 

sua presença na Educação Infantil é inquestionável. Baseado no pressuposto de 

que a família, a escola e a sociedade como um todo são responsáveis pela infância 

e realizam ações que se complementam, criamos sempre que possível, 

oportunidades em que as famílias vão até a escola, participando das vivências, 

assistindo, contribuindo, divertindo, aprendendo e ensinando. A escola e família 

exercem funções distintas, logo a escola deve buscar atingiro objeto que é comum 

às duas instituições: possibilitar às crianças o seu desenvolvimento integral, 

respeitando a individualidade de cada um. Dentre os vários eventos em que os pais 

e responsáveis são convidados a virem à escola, estão as sextas culturais, projeto 
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que possui cunho cultural, quando as crianças, conduzidas pelas professoras e 

monitoras realizam apresentações artísticas, pautadas nos objetivos propostos no 

Currículo em Movimento.  

 Objetivo Geral: Envolver as famílias nos afazeres da criança, aproximando-os do 

cotidiano da escola, criando vínculos com os educadores e participando ativamente 

do desenvolvimento delas.  

 Objetivos Específicos: • Conhecer e participar de danças folclóricas, tais como 

quadrilhas, brincadeiras de roda, brincadeiras cantadas;  

• Apresentar, por meio de atividades artísticas, os conteúdos trabalhados em sala;  

• Incentivar os alunos a dramatizarem e a fazerem encenações dos conteúdos 

estudados em sala;  

• Conhecer as famílias das crianças atendidas na escola;  

• Desenvolver a linguagem oral;  

• Desenvolver a autoestima das crianças;  

• Expressar ritmos por meio de movimentos corporais associados a diferentes sons; 

Desenvolvimento/ Metodologia O Projeto Sexta Cultural ocorre durante todo o ano 

letivo, sempre às sextasfeiras. As professoras fazem a escolha de uma atividade 

para ser apresentada nesse dia. As apresentações podem ser de cunho artístico ou 

cultural, onde haja a participação de todas as crianças, respeitando a individualidade 

de cada uma. Quinzenalmente, ocorrem as apresentações artísticas (nos CEPIS); as 

famílias da turma que são convidadas para o evento. As atividades a serem 

apresentadas são:  

● Apresentação de músicas, danças, peças teatrais, etc  

● Exposição de trabalhos; 

● Oficinas compartilhadas;  

● Contação de histórias;  

● Brincadeiras cantadas;  

● Convidar a e ou/ responsáveis para produzir algo, ou realizar atividadesou projetos 

com as crianças e 

 ● Audição do Hino Nacional como abertura dos eventos.  

 Avaliação É importante ter em vista que os alunos apresentam vivência e capital 
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cultural próprio, constituído em outros espaços sociais além da escola, como a 

família, grupos, associações, igreja nas áreas musicais, das artes visuais, teatro e 

dança. A avaliação será feita por meio da observação do desempenho das crianças 

e da participação das famílias nos eventos realizados. 

 

 

Projeto Escola e Família: Desenvolver um trabalho coletivo dentro do ambiente 

escolar incluindo a família no processo ensino-aprendizagem. O desenvolvimento se 

dá através do envio de materiais para a elaboração de atividades, como a árvore 

genealógica, a vinda de um familiar para realizar alguma atividade em sala com toda 

a turma. 

-Objetivos do Projeto Janela do Saber - Leitor em formação:  

“Ler, aprender, divertir e sonhar”  

Ler para divertir. Ler para aprender. Ler para criar. Ler para sonhar. Ler para 

imaginar. Ler para informar 

. A leitura informa, transforma, conforta, diverte, entretém. O livro é uma ótima 

companhia, traz alegria, provoca emoções, traz harmonia. O ler-nos leva a outros 

planetas, a outras eras e a outras esferas. Então leia, leia com a família, com os 

amigos, com os filhos, com os alunos e consigo. Leia a paisagem, leia as nuvens, 

leia os livros, as poesias, leia as pessoas e muitas alegrias terão. Com o surgimento 

de novos paradigmas na sociedade contemporânea concernentes ao processo de 

letramento, é necessário se faz que a escola priorize ações que possam contribuir 

com a construção e desenvolvimento saudável dasociedade. Somos cônscios de 

que a criança é o ponto de partida e de chegada desta construção e a 

responsabilidade com esta criança no ato de ensinar e educar perpassa pelas 

instituições Escola e Família. Assim, a escola deve oportunizar ações voltadas para 

o desenvolvimento da competência humana, pois não basta “saber fazer” é preciso 

“conhecer” e “saber aprender”. O Éden – Instituto de Desenvolvimento Humano faz-

se presente por meio de sua administração, em Centros de Educação para a 

Infância, em Regiões Administrativas do DF, atendendo famílias e crianças em 

situação de risco e privação cultural. Neste contexto, pesa sobre a instituição a 
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responsabilidade em contribuir para a transformação social deste contexto. Objetiva-

se, portanto, com a aplicação do Projeto, ações sociais na direção da transformação 

da realidade dos envolvidos, por meio do contato com materiais que facilitem a 

expansão dos horizontes culturais desses. Diante desta máxima, propomos que 

livros, jornais, revistas etc. sejam ferramentas que possam servir de ponte para o 

saber, através da leitura individual e compartilhada, levando todos envolvidos à 

compreensão do significado pragmático do conhecimento; e quiçá mudança de 

comportamentos e atitudes. A proposta do trabalho com leitura se configura em 

infinitas possibilidades para que a criança possa desenvolver-se plenamente ao 

brincar e ser feliz, que é preceito básico do Currículo da Educação Básica do 

SEEDF, pag.28. Respaldando o que apregoa o mesmo Currículo, ao ler com os 

ouvidos, as crianças vivem experiências preciosas nas interações, na interlocução, 

no discurso escrito, na sintaxe e léxico diferentes, na proposta e ritmo diferentes. 

Logo, nos dispomos a garantir este projeto, para que as crianças tenham a 

oportunidade de desenvolverem-se na sua integralidade. Fomos presenteados, 

neste ano de 2022, como tema da Plenarinha: “Criança arteira: faço arte, faço parte”, 

que é respaldado e validado ainda mais com o Projeto a ser desenvoldido nas 

escolas administradas pelo ÉDEN – Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano. 

Justifica-se, portanto, o Projeto Leitor em Formação por  proporcionar às crianças a 

escuta frequente de histórias, contos, lendas, poemas, trava línguas, parlendas, o 

acesso e o contato com a leitura como fonte de prazer e entretenimento.Aos adultos 

cabe facilitar o acesso aos meios de comunicação escritos, possibilitando a 

mudança de pensamento e ações, rumo à construção de uma sociedade mais éticae 

mais humanizada.  

Finalidade do projeto: • Levar o público interno e externo da escola a 

interagir intelectualmente, mantendo relações com o imaginário, com ideias e com as 

diferentes formas de expressão, sentimento e emoção, as quais podem destacar as 

linguagens literária e artística. 

 • Expressar desejos, pensamentos e sentimentos por meio da interação com 

a literatura infantil, a fim de despertar, desde os primeiros anos de vida, o incentivo e 

o gosto pela literatura.  

 Público alvo: • Público interno: o Presidente do Éden; a supervisora 
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pedagógica; a supervisora administrativa; as todas as crianças atendidas pelas 

escolas a partir do Berçário I; as diretoras; as coordenadoras; os professores; as 

monitoras; as secretárias; as nutricionistas; as cozinheiras e auxiliares de cozinha; 

os auxiliares dos serviços gerais; os porteiros; o pessoal da manutenção e o demais 

membros colaboradores.  

• Público externo os pais; as mães; os responsáveis pelas crianças e o 

demais membros da família.  

Objetivos gerais ● Promover a interação sociocultural da escola-família por 

meio de práticas culturalmente organizadas com ferramentas, conteúdose 

oportunidade de contato com a diversidade cultural.  

● Expressar desejos, pensamentos e sentimentos por meio da interação com 

a literatura, a fim de despertar desde os primeiros anos de vida, o incentivo e o gosto 

pelos livros.  

Objetivos específicos – Crianças na escola 

 ● Incentivar o gosto pela leitura pelo simples e prazeroso ato de ouvir e 

contar histórias. 

● Reconhecer a importância dos meios de comunicação entre humanos no 

decorrer da história.  

● Ouvir e respeitar histórias de diferentes culturas.  

● Participar da recitação de parlendas, adivinhas, canções, poemas e trava 

línguas.  

● Reconhecer as características de objetos e personagens, cenas de histórias 

e situações cotidianas. 

 ● Participar de leituras por meio de gravuras.  

● Compreender que livros e outros impressos têm autor, ilustrador, capa e 

contracapa. 

 ● Explorar os suportes convencionais e incidentais dos gêneros textuais e 

incidentais dos gêneros textuais (revista, jornal, outdoor, quadro de avisos, rádio, TV, 
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computador, revistas, faixas, muros, paredes, janelas de veículos, ambiente virtual – 

computador, tablete, celular, etc. 

● Vivenciar procedimentos de leitura de textos literários e não literários, 

apoiando-se em modelos de outras pessoas, mesmo não lendo de forma 

convencional.  

● Perceber a leitura e escrita como uma prática para a mudança de ação 

(placas de sinalização, avisos, instruções, cartazes de rua etc). 

 ● Desenvolver a autoestima com vistas ao desenvolvimento integral, numa 

perspectiva de criança ativa e criativa.  

● Fazer escolhas de livros para leitura e apreciação em diferentes momentos, 

no dia a dia.  

● Recontar histórias e fatos em sequência lógica, partindo da escolha inicial 

do professor, ampliando suas próprias escolhas, visando à construção da 

autonomia.  

● Conhecer diferentes gêneros literários orais e escritos. ● Manusear 

diferentes portadores de textos.  

● Apreciar e valorizar a escuta e leitura de histórias desde pequenas, 

desenvolvendo o hábito de escutar, reconhecendo o livro como fonte de 

conhecimento e entretenimento. 

 ● Enriquecer o imaginário, ampliando o vocabulário, aproximandoa criança e 

o adulto do mundo letrado.  

● Incentivar o encantamento e fascínio pela leitura, elevando a curiosidade e 

imaginação, aguçando a criatividade, melhorandoa atenção;  

● Desenvolver a oralidade e a criatividade;  

 A criança em seu lar (pais lendo para a criança) o Promover a troca de afeto, 

e transmissão de valores morais.  

Adultos lendo 
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Desenvolver o hábito da leitura. O Despertar o gosto pela leitura; o Recriar 

seu mundo cultural com informações que podem servir para sua transformação 

social e cultural. O Ampliar a construção de seu conhecimento em diferentes 

linguagens. O Ampliar, o vocabulário e os conhecimentos; o Reconhecer a leitura 

como fonte de prazer, entretenimento e informação. O Identificar entre os 

participantes se há pessoas analfabetas e pensar formas de alfabetizá-las.  

 Campos de Experiência 

● O eu, o outro e nós.  

● Corpo, gestos e movimentos.  

● Traços, sons, cores e formas.  

● Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

● Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.  

Metodologia ● O projeto será desenvolvido em ambientes contextualizados 

naescola e nos lares das crianças.  

● Confeccionar, ou adquirir com a turma uma mascote literária, que irá para 

casa, juntamente com livros de histórias.  

● Alguém da família se encarregará de fazer a leitura do livro literárioque irá 

para casa nos finais de semanas.  

● Em roda as crianças que quiserem, discorreram sobre o livro lido em casa. 

● Registrar por meio de técnicas de artes plásticas e suportes variados, 

personagens, trechos ou materiais dos livros lidos em casa e em sala.  

 ● Em sala, no Cantinho da Leitura, que deverá ser um lugar aconchegante, 

haverá na parede, a Janelinha do Saber e o chão deverá ser forrado com EVA, para 

que as crianças devem fiquem à vontade para executar leituras espontâneas ou 

direcionadas;  

● Nesse local, também, pode ocorrer a Hora do Conto, procurando despertar 

nas crianças o prazer de ouvir histórias; 
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 ● Planejar e organizar momentos em que as crianças possam fazer suas 

escolhas literárias e representar os mais diferentes papéis, criando e recriando de 

acordo com sua imaginação, utilizando recursos tais como: livros, fantoches, 

dedoches, máscaras e outros – dramatização;  

● Usar ambientes diversificados para a leitura e contação de histórias, 

explorando os espaços internos e externos da escola, Tendas, Sombra de árvores, 

solário.  

● Leitura de livros de imagens, sem textos para que as crianças ampliem suas 

possibilidades de desenvolvimento de linguagem e expressão criativa;  

● Leitura feita por uma criança, de um livro de imagem para os colegas; 

● Leitura de livros literários coletivamente por um ou mais profissional;  

● Campanha de arrecadação de livros para o acervo da Janela do Saber dos 

adultos;  

● Combinar com membros da família para ir um dia à escola para contar ou 

ler uma história para a turma de seu filho.  

● Escolher um dia no Mês onde as professoras e monitoras saem de suas 

salas e vão contar ou ler um livro em outra turma – pode ser em uma sexta-feira.  

● Criação de mini biblioteca na sala dos professores com livros e materiais 

para pesquisas e entretenimento.  

● Criação de cartaz ou um varal com a seguinte frase: EU INDICO  – onde as 

professoras e monitoras farão indicações de livros, filmes,desenhos animados, etc.  

● Produção individual e coletiva de textos orais e escritos, tendo a criança e a 

professora como escriba.  

● Introdução à pesquisa, segundo o interesse demonstrado pelos alunos com 

o tema desenvolvido. A professora percebendo o interesse da criança buscará 

informações sobre o assunto, aprofundando os conhecimentos sobre este. 

 ● Apresentar às crianças diversos tipos de textos (fábulas, jornalísticos, 

crônicas, científicos, bulas, publicitários, parlendas, adivinhas, cantigas, trava-
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línguas etc.), assim como diferentes fontes (livros, revistas, jornais, periódicos, gibis 

etc.).  

● Contar a vida do autor do livro lido e explicar como se faz uma biografia;  

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

ilustrações, título; 

● Analisar o assunto principal da história e depois propor atividades de 

desenhar, recortar, colar, montar cenas da história e produzir textos. 

● Cantar, recitar, músicas e poemas relacionados à história. 

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

organizem um fim para a história, contar para todos.  

● Contar a história retirada de um livro, mostrá-la também, em vídeo. Traçar 

comparações e ao final, ilustrar ou montar um livro.  

● Teatro de fantoches, teatro de sombras, teatro de palitoche (com materiais 

recicláveis) e dramatizações. ● Seleção de obras, poesias, poemas, contos, 

adivinhas, anedotas, jograis, paródias, cordel, notícias, textos, gráficos, mapas, 

Google.  

● Realizar um sarau onde convidado e crianças poderá ler ou recitar poemas.  

● Rodas de leitura para os adultos 

Convidar autores de livros para apresentação nas escolas.  

 Meta global  

           ● Assegurar que pelo menos um quarto da comunidade escolar/ família) se 

envolva no projeto;  

 Tempo de duração do projeto  

           ● 10 meses - início em março e finalização em dezembro.  

Recursos humanos  

 ● Diretor (a); 
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 ● Coordenador (a); 

 ● Professores (as);  

 ● Monitoras (as)  

 ● Líder voluntário da comunidade.  

Recursos físicos e materiais Para assegurar a eficiência e a eficácia do projeto o 

Éden conta com: 

 ● Salas de aula;  

 ● Área livre;  

 ● Anfiteatro para contação de história;  

 ● Acervo de livros adequados e ricos em títulos;  

 ● Sacola do saber (vai e vem) - utilizada para transporte do livro paraa casa da 

criança e retorno à escola;  

 ● Espaço para o acervo dos livros e materiais para atender a comunidade envolvida 

(Janela do Saber). 

 ● Livros, revistas, jornais, instrumentos musicais, materiais para o desenvolvimento 

de outras artes,  

 Operacionalização ● Para facilitar a operacionalização do projeto necessário se faz 

que adireção da escola esteja envolvida, construir, com seus pares,  espaços 

acolhedores para recebimento da comunidade e desenvolvimento;  

 ● Prática da leitura na escola;  

 ● Uso de instrumentos para controle dos livros e acervo literário;  

 ● Aferição de resultados e leitura, utilizando as fichas de controle, na periodicidade 

de dois em dois meses - relatórios parciais.  

 Organização  

 ● Divulgar o projeto por de circulares elucidativas, cartazes;  
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 ● divulgação do projeto ao público interno por meio de comunicados emmurais e 

palestras etc;  

 ● para atingir satisfatoriamente a meta, a direção deve abrir inscrição emficha 

própria (em anexo) para inscrever os interessados; 

 ● realização de junto à comunidade para aquisição do acervo literário paraos 

adultos; o) Avaliação Deverá acontecer a todo o momento. Cabe ao professor e 

demais profissionais fazerem o registro atento das observações realizadas durante 

as atividades de interação entre as crianças, procurando detectar possíveis avanços 

no que se refere ao despertar do gosto pela leitura; Observar e registrar suas 

impressões enquanto participantes ativos nas atividades desenvolvidas, não se 

esquecendo de se incluir nessa avaliação, promovendo assim, sua auto avaliação.  

Culminância do projeto A culminância do projeto se dará nos meses de outubro e 

novembro. A coordenadora da escola fará um relatório, baseando-se nos livros, 

valendo-se dos resultados e junto com a direção e professores, prepararão um 

grande evento, envolvendo toda a comunidade escolarem meio a lanche (preparado 

pela escola, fará premiação dos três primeiros leitores que se destacarem na arte de 

ler e outras artes). A mantenedora das escolas se encarregará de oferecer os 

prêmios aos agraciados. Nesta oportunidade, acontecerá também, exposição de 

trabalho das crianças e lançamento de livros com a presença dos autores, para 

autógrafo aos interessados em adquiri-los. 

 Projeto Leitura e Releitura de Obra de Artes 

LEITURA E RELEITURA DE OBRAS DE ARTES Todo o processo do saber 

precisa do fazer e da poesia... Da arte. "A poesia, atualmente, talvez tenha mais a 

nos ensinar do que as ciências econômicas, as ciências humanas e a psicanálise 

reunidas". Felix Guattari  

 Justificativa: As artes visuais estão presentes na vida. Ao desenhar ou 

pintar a pessoa expressa suas interpretações e impressões sobre o mundo. As artes 

visuais são linguagens e, portanto, uma das formas importantes formas de 

expressão e comunicação humana, o que por si só justifica sua presença no 

contexto educacional. Em nossa vida diária, estamos rodeados por imagens 

impostas pela mídia, vendendo produtos, ideias, conceitos, comportamentos, 
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slogans políticos etc. Como resultado de nossa incapacidade de ler essas imagens, 

nós aprendemos por meio delas inconscientemente. Vivemos em um mundo com 

pouco tempo para apreciação das artes sejam em suas modalidades musical, cênica 

ou plástica. As pessoas tem pressa, os pais não têm tempo, e na nossa realidade, 

conhecimento, cultura e condições de apresentar às crianças o universo artístico de 

boa qualidade. Diante deste contexto, entendemos que a escola deve prestar 

atenção ao discurso visual existente. Podemos ensinar a gramática visual por meio 

da arte, tornando as crianças conscientes da produção humana. Acreditamos, que 

certamente, quanto mais cedo isso ocorrer, melhores resultados colherão, na 

questão de melhora de comportamentos e desenvolvimento das habilidades, da 

capacidade crítica e intelectual das crianças. No projeto de Leitura e releitura de 

obras de artes, objetivamos trazer para a sala de aula, não somente a visualidade, o 

contato com os diferentes tipos de imagens ou identificar estilos, mas, e 

principalmente, o conhecimento do discurso visual presente no texto imagético e 

possibilitar o entendimento da significação que está escrita ali. Isto, considerando o 

grau de desenvolvimento cognitivo das crianças. No caso das artes, as atividades de 

releitura possuem um enorme valor educativo, além de estarmos contribuindo para 

que as crianças não sejam somente consumidoras de imagens, mas também, que 

possam tornar-se observadoras e críticas sensíveis. Cabe-nos, como educadores 

reencantar a educação cotidianamente, pois sem este encantamento fica tudo raso, 

o ensino torna-se um amontoado de fatos sem sentido. A arte contemporânea 

manifesta-se com a mesma vivacidade do desenho infantil, pois se caracteriza pelo 

lúdico e pela expressão forte e dinâmica. Assim, a criança com sua forma única e 

peculiar de perceber e interpretar o mundo apresenta grande afinidade com as obras 

de artes modernas. Justifica-se aí, a nossa escolha por leitura e releitura de obras 

modernistas. Os artistas escolhidos para serem estudados são os modernistas e 

pós-modernistas Joan Miró, Aldemir Martins, Alfredo Volpi, Portinari, Tarsila do 

Amaral, Monet, Djanira, Picasso e Potero, que apresentam cores fortes, formas não 

estruturadas, liberdade de traços, proximidades com a arte infantil.  

 Objetivos gerais  

● Desenvolver a habilidade de descrever, interpretar, recriar e relacionar 

imagens, através de releitura de uma obra de arte.  
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● Desenvolver a capacidade de compreender, valorizar e admirar as artes.  

● Experimentar a expressão de emoção, sentimentos e ideias pessoais por 

meiodas artes plásticas. c) Objetivos específicos  

• Manter contato com obras de artes; 

 • Desenvolver a capacidade de valorizar e admirar as obras artísticas;  

• Apreciar, observar e ter conhecimento técnicas e recursos utilizados por 

artistas plásticos;  

 • Possibilitar referências para novas criações;  

• Promover o fazer artístico;  

• Despertar a vontade de aprender através das artes plásticas;  

• Ter o contato com obras de artistas plásticos por meio de reproduções 

gráficas e visitas a museus;  

• Fazer leitura e releitura de obras de artes;  

• Utilizar diversos materiais gráficos sobre diferentes superfícies ampliando as 

possibilidades de expressão e comunicação;  

• Possibilitar a visão e a leitura do mundo por meio da apreciação por meio 

das obras de artes; 

 • Desenvolver o processo de criação por meio da produção de desenhos, 

pinturas, colagens e modelagens;  

• Explorar as possibilidades oferecidas pelos diversos materiais para o fazer 

artístico;  

• Valorizar suas próprias produções, das de outras crianças e da produção de 

arte em geral;  

• Conhecer a vida dos artistas estudados, bem como o contexto histórico em 

que viveram;  

• Realizar a leitura de imagens diversas;  
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• Desenvolver oralidade, interação e socialização;  

• Aprofundar conhecimentos sobre cores, linhas e formas; 

• Identificar cores primárias e secundárias;  

• Ampliar a coordenação motora fina e ampla; 

• Perceber traços da natureza nas obras estudadas;  

• Desenvolver a imaginação, criatividade, atenção, concentração, expressão 

artística, percepção visual, noção espacial;  

• Utilizar materiais recicláveis como caixas de papelão, jornal, revistas, para 

reproduzir trabalhos do autor;  

• Desenvolver a capacidade de compreender, valorizar e admirar as artes.  

Atividades propostas: • Realizar um momento festivo para a apresentação do 

Projeto Leitura e Releitura de Obras de artes e da Mala de Obras de Artes; 

 • Conversar com as crianças sobre os cuidados que devem ser tomados com 

os materiais;  

• Apresentar a foto do artista escolhido e através de narrativa, falar às 

crianças sobre a vida dele, o contexto histórico onde ele viveu; 

 • Apresentar a obra escolhida indagando e destacando os elementos usuais 

utilizados pelo artista, tais como material utilizado, técnica, cores, traços; 

 • Questionar e refletir com as crianças sobre os sentimentos que remetem a 

obra observada, utilizando do quadro de expressões (alegre, triste, etc); 

 • Pedir às crianças, sugestão de possíveis títulos para as obras observadas; • 

Fornecer à criança materiais e suportes diversos, incentivando-os realizar as 

releituras plásticas após a leitura e apreciação das obras;  

• Programar a visita ao um museu ou exposição para a apreciação das obras 

expostas, observando as regras previstas; 

 • Expor, sempre, e logo em seguida às produções das crianças em murais ou 

instalações;  
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• Estudar as cores primárias e secundárias por meio de atividades tais como: 

colorindo água, misturando as tintas para obter novas nuances, etc..  

• Assistir ao vídeo: Doki Descobre as Cores (Discovery Kids).  

 Recursos materiais  

• TV, DVD  

• Cópias coloridas telas dos artistas estudados. Fita crepe 

• Tinta guache, lápis de cor, giz de cera Papel diversas cores 

• Cartolina colorida  

• Retalho de EVA Revistas para recorte Cola branca  

• Pincel de maior espessura Tesoura  

• Papel crepom diversas cores Retalhos de EVA  

• Sucatas diversas Papelão 

 Culminância Exposição de Arte – Releituras das obras estudados expostas na 

área verde, no pátioe dependências da escola onde possa haver uma boa 

visualização da comunidade. Apresentação do vídeo, mostrando as atividades 

realizadas pelas crianças durante oprojeto.  

 Avaliação A avaliação do Projeto deverá ser realizada durante todo o processo e 

transcorrer dasatividades na observação das construções de cada criança de acordo 

com suas percepções artísticas e seu desenvolvimento.  

Referências Barbosa, Ana Mae Tavares Bastos. Proposta Triangular. Papirus. São 

Paulo. 2008. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Arte. Brasília: MEC/SEF, 1997 

 

 

 Projeto Ecologia/ Meio Ambiente:  
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Justificativa Se hoje nos deparamos com a situação caótica de falta de água, 

poluição sonora, do ar, dos rios e mares, excesso de lixo, destruição das florestas, 

extinção deanimais é porque as gerações estão sempre a reproduzir o passado. 

Tudo isso é fruto, de atos e atitudes nossos antepassados, seguindo a cultura de 

cadapovo e local. Estes problemas afetam a todos, afeta o futuro do planeta, a 

existência da vida na Terra. Cônscios da realidade e responsáveis que somos pela 

educação, cabem-nos o dever de ensinar às crianças pequenas o cuidado e a 

importância do meio ambiente para a preservação da vida, visto que estes 

continuarão a reproduzir nossasações. A educação ambiental é um processo longo 

e contínuo e mudar isso não é fácil. Devemos primeiro mudar nossos hábitos e 

atitudes, e esta mudança de ser intrínseca espontânea e pode ser ensinada. Muitas 

situações estão distantes fisicamente, mas influenciam na manutenção dos seres 

vivos. Por isso, a importância dos pequenos atos. A educação ambiental é muito 

mais que conscientizar sobre o lixo, a reciclagem e datas comemorativas. É 

trabalhar situações que possibilitem a comunidade escolar pensar propostas de 

intervenção na realidade que a cerca. O projeto se faz necessário para colocar em 

prática no dia a dia, por meio de pequenas ações, que acreditamos, darão início às 

grandes transformações que devem ser assumidas por todos neste século XXI.  

 Objetivo Geral: Desenvolver com as crianças ações e posturas responsáveis diante 

de problemas ambientais, como desperdício de água e poluição, zando-os sobre a 

importância da preservação do Meio Ambiente, identificando sensibilizando 

situações que causam danos à ecologia como: poluição, desmatamento, queimadas, 

extinção de animais e incentivando assim o amor pela conservação da natureza.  

 Objetivos Específicos:  

• Perceber os cuidados necessários à preservação da vida e do ambiente;  

• Demonstrar que a reciclagem pode trazer inúmeros benefícios;  

• Desenvolver o respeito para com a natureza e para consigo mesmo;  

• Conhecer diversas formas de vida existentes no meio ambiente: fauna, flora,vida 

marinha; • Conhecer as partes de uma planta;  

• Conhecer os tipos de animais;  
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• Desenvolver a linguagem oral; 

• Levar a criança a valorizar o meio ambiente e identificar-se como parte integrante e 

agente de promoção do desenvolvimento sustentável.  

• Observar o desenvolvimento de uma planta (hortaliça). 

• Valorizar o meio ambiente.  

Conteúdo (s):  

• Meio Ambiente;  

• Planta e suas partes;  

• Animais terrestres, aquáticos e aéreos;  

• Seres vivos e não vivos;  

Tempo estimado 1 semestre 

 Desenvolvimento e Metodologia: • Conversa informal sobre meio ambiente, 

vegetação-plantas, tipos de animais, animais em extinção, animais marinhos e 

aquáticos, poluição ambiental, coleta de lixo, reciclagem; 

 • Passeio pela comunidade e visita ao espaço verde interno e externo da escola; 

 • Uso de fichas ilustradas relativas ao tema para criar textos, resolver situações 

problema; • Confecção de livros sobre temas como – coleta seletiva de lixo, animais 

em extinção, animais marinhos, etc.  

• Murais – meio ambientes plantas e suas partes, animais terrestres - aquáticos – 

aéreos marinhos; • Jogos – dominó, quebra-cabeça; 

• Assistir ao filme: Um plano para salvar o planeta da turma da Mônica;  

• Levantar possíveis problemas ambientais vividos pela comunidade (lixos jogados 

pelas ruas, desperdício de água, queimadas, etc.) e pensar junto com as crianças 

formas de resolver os problemas;  

• Desenvolver atividades e solicitar que os alunos façam desenhos sobre o podemos 

fazer no dia a dia para salvar nosso planeta;  
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• Jogo da memória (animal e nome ou animal e primeira letra); 

•Construção coletivo mural ecológico utilizando frases, objetos e desenhos sobre o 

meio ambiente;  

• Criação de placas elucidativas para preservação do ambiente escolar; 

• Confecção de um alfabeto da natureza;  

• Utilização de músicas relacionadas ao tema para apreciar ritmo, dramatizar, 

interpretar por meio de desenho, pintura e colagem: Cinco Patinhos, Minhoca, Amigo 

Planeta, Herdeiros do Futuro, Enquanto Seu Lobo não vem, Não atire o pau no gato, 

etc.;  

• Plantar a semente de uma hortaliça com as crianças, e orientá-los a se 

responsabilizar por cuidar da mesma, fotografando e expondo cada etapa para 

aprimorar o aprendizado; 

• Fazer o planejamento antecipado sobre o plantio, questionando sobre o que 

sabem e o que desejariam descobrir;  

• Tratar sempre, na roda de conversa sobre r sobre reciclagem, a sua 

importância; os 3 Rs (reduzir, reciclar e reaproveitar); cuidado e carinho com 

os seres vivos:  

•  Discutir sobre a ideia da seleção do lixo e o reaproveitamento de 

embalagens;  

• Construir um brinquedo com sucata trazida de casa, como: bilboquê, o vai e 

vem, o pião, pé de lata, etc.;  

• Mostrar fotos coloridas, para observarem a natureza preservada e natureza 

poluída; 

 • Utilizar as lixeiras, explicar o porquê das cores diferenciadas orientá-los que 

de acordo com as normas mundiais da coleta seletiva de lixo, procede assim: 

 ▪ Coletor amarelo – metal  

▪ Coletor azul – papel  
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▪ Coletor vermelho-plástico  

▪ Coletor verde – vidro  

▪ Coletor marrom – material orgânico  

• Produção de vídeos com exposição de relatos feitos pelos alunos sobre a 

importância de preservar e conservar o meio ambiente;  

• Após a conversa em sala, enviar um bilhete solicitando aos pais que 

procurem em casa com os seus filhos: caixas, tampinhas, garrafas de 

plástico, caixas de ovos etc. e enviem para a escola.  

• Quando a turma trouxer o material solicitado, colocar toda a sucata em um 

espaço visível e discutir com os alunos como foi o processo de recolher a 

sucata, quem ajudou etc. • Valorizar o envolvimento dos pais e dos alunos 

também;  

• Fazer com as crianças a classificação dos materiais trazidos e colocar com 

eles nas lixeiras corretas.  

 • Fazer recorte em jornais e revista de embalagens retornáveis e colar no 

mural;  

• Manuseio de livros de história;  

• Fazer um caixa com brinquedos diferenciados, tampas diversas, cones para 

empilhar;  

• Interpretações orais e por meio de desenhos dos textos lidos e ouvidos;  

• Exploração de músicas, para dançar, movimentar-se, dormir;  

• Pinturas, ensaios de dobraduras, rasgadura de papéis, recortes e colagens;  

• Confecção de livros coletivos e painéis;  

• Leitura de parlendas; contos; poemas; rimas; 

 • Explorar o espaço verde da escola e nas proximidades da mesma;  

• Colocar a criança em contato com objetos diversos, para que possa 
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manifestar sua curiosidade e interesse;  

• Colagem utilizando materiais encontrados no chão; 

 • Ginástica historiada. Sugestão A sementinha de Betto Hermann; 

 • Confecção de fantoches utilizando caixas de leite;  

• Desenvolvimento progressivo de hábitos de higiene pessoal (escovar os 

dentes, lavar as mãos, tomar banho e lavar o rosto) e social (quanto a jogar o 

lixo na lixeira e preservar o ambiente); 

 Materiais 

 Vídeo: Um plano para salvar o planeta da turma da Mônica, giz de cera, tinta 

guache, tesoura, cola, lápis de cor, papeis diferenciados, pincel, brinquedos 

diversos, fotos imagens, revista, folhas de vegetais (secas e verdes), Tnt, 

garrafa pet; livros de história, folhas de árvore, retalhos de e.v.a, papel, de 

tecido, folha de A4, caixas de papelão, jornais velhos, embalagens de plástico 

vazias, latas vazias, barbante, etc.  

Avaliação  

 Avaliação será contínua, através da observação diária das crianças no 

desempenho de suas atividades, no relacionamento com os colegas e com a 

professora. O projeto, também, será avaliado em virtude de seu 

desenvolvimento, asatividades, o material utilizado.  

Culminância  

A culminância do projeto poderá ser feita por meio de construção de murais, a 

apresentação de uma peça teatral. Também será feita uma exposição de 

vídeos paraa comunidade escolar, demonstrando as atividades que foram 

desenvolvidas no decorrer do projeto. 

Projeto Trabalhando Valores Para Vida  

 Justificativa: Devemos cultivar os valores no dia-a-dia dos nossos alunos, 

conscientizá-los da importância e da necessidade em preservar valores como 

respeito ao próximo, amor, amizade, gratidão, cooperação, colaboração, entre 
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outros. É fundamental perceberem a importância das palavras mágicas, por 

favor, obrigado, desculpas. Essas palavras são necessárias para uma boa 

convivência em grupo. Devem perceber que os valores estão presentes 

dentro e fora da sala de aula, fazendo uso deles diariamente procurando não 

mentir, não discriminar, cooperando com o próximo. Através da educação 

preventiva podemos atingir o objetivo de formar cidadãos conscientes, 

mostrando-lhes qual o melhor caminho a seguir.  

 Objetivos: • Refletir sobre diferentes valores e as implicações práticas de 

expressálos para si mesmos, para a comunidade e para o mundo;  

• Estimular a afetividade;  

• Respeitar e conviver com as diferenças;  

• Identificar vários tipos de diferenças entre os seres humanos;  

• Reconhecer as dificuldades enfrentadas pelas crianças especiais;  

• Desenvolver a solidariedade;  

• Trabalhar os valores: Paz, Respeito, Amor, responsabilidade, felicidade, 

Cooperação, Honestidade, Humildade, Tolerância, Simplicidade; União.  

Desenvolvimento/Atividades: • Cantar: Introduzir canções que falem de 

amor, paz, otimismo e de valores a serem resgatados que valorizem a vida e 

a convivência harmoniosa entre as pessoas. Trabalhar com músicas 

dedicadas às crianças, pais e professores de Educação Infantil.  

 • Contar histórias: Metaforizar é atuar no inconsciente de forma tranquila e 

programar conceitos que transmitam valores e virtudes humanas.  

• Criar identidade através de personagens que resgatam valores importantes 

para o desenvolvimento além de desenvolver a imaginação e associação as 

vivencias das crianças. 

 • Dinâmicas de grupo: Estimular de forma adequada, o desenvolvimento da 

confiança e da criatividade. 

 • Promover integração do grupo de forma lúdica e divertida; 
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 • Estímulos senso-crítico; 

 • Transmitir mensagens;  

• Desenvolver múltiplas competências e habilidades; 

 • Teatros de fantoches- estimula a fantasia;  

• Pesquisa, artes; • Exposição de trabalhos;  

• Produção de textos coletivos;  

• Vídeo;  

• Desenhos em ofício;  

• Recorte e colagem;  

• Músicas;  

• Bonecos representando os valores;  

• Histórias 

 Culminância: Visita ao Centro de Educação da Primeira Infância  

 Avaliação • Por meio do desenvolvimento das crianças e da equipe pedagógica. 

 

Projeto Plenarinha 2022 – Criança Arteira: Faço Arte, Faço Parte.  

 Este ano o Projeto Plenarinha tem como tema - Criança arteira: faço arte, faço 

parte. Por mais difícil que tenham sido os dois últimos anos, este “Ano Letivo Novo” 

está repleto de boas surpresas. Um novo ciclo de aventuras, diversão e de 

aprendizagens são propostos na X Plenarinha - Criança arteira: faço arte, faço parte, 

para que os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas possam 

manifestar emoções, vivenciar experiências concretas da vida cotidiana e 

demonstrar saberes neste ano de retorno à rotina no quadradinho do ambiente 

escolar e também fora dele. A Plenarinha é um projeto da Subsecretaria de 

Educação Básica - SUBEB, sob a coordenação da Diretoria de Educação Infantil - 

DIINF, realizado por toda a comunidade escolar, voltado, prioritariamente, à 
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Educação Infantil e ao primeiro ano do Ensino Fundamental da rede pública de 

ensino do Distrito Federal. O tema arte, indicado pela comunidade escolar para 

2022, traduz a escolha e a participação das crianças, é amplo e detentor de uma 

linguagem permeada de inúmeras possibilidadespedagógicas e de relevância na 

Educação Infantil. Por meio da arte, a criança percebe, compreende o ambiente e 

expressa a sua atuação; é um recurso que impulsiona o desenvolvimento de 

habilidades sob diferentes perspectivas. Respeitar e escutar as crianças quando elas 

experienciam a arte Ensino da arte na Educação Infantil? Um tema mais complexo 

do que parece à primeira vista. Tantas vezes ficamos preocupados que as crianças 

tenham momentos desocupados, então nos esforçamos para ocupá-las. Atividade é, 

ironicamente, chamada de falso ativismo pedagógico. E em meio a tantas atividades, 

a necessidade de um olhar observador, de uma escuta sensível e principalmente, de 

respeito pela criança, por sua criação. Se as atividades envolverem a possibilidade 

de experimentar linguagens, materiais, de a criança se descobrir e expressar com 

autenticidade. Reiteramos que arte e cultura não são apenas áreas de 

conhecimento, demandam também experiência e experimentação. Em diálogo com 

a imaginação e com a emoção. É preciso não curricularizar a arte, mas vivê-la. As 

crianças são arte! E como é importante facilitarmos, como educadores, sua livre 

expressão verbal, gráfica, plástica, corporal, musical, das emoções, do imaginário. 

Devemos a propostade “livre expressão” a Célestin Freinet (1896-1966) professor 

francês autor do “método natural”, que semeou ideias e práticas pedagógicas que 

faziam das crianças autoras, colaboradoras, criadoras. Mas para incentivarmos a 

livre expressão das crianças e valorizarmos o que dela decorre, precisamos 

aprender a ver, escutar e sentir o que elas criam. Em vez de avaliar, classificar, 

rotular. 

A Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, delibera em seu artigo 9º que as 

práticas pedagógicas as quais compõem a proposta curricular da Educação Infantil 

devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, sendo que a 

elaboração do Projeto Político Pedagógico da Instituição foi pensada de acordo com 

a realidade da instituição: características, identidade institucional, escolhas coletivas 

e particularidades pedagógicas, de modo a estabelecer a integração dessas 

experiências. É imprescindível trabalhar o eixo integrador da Educação Infantil - 
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educar e cuidar, brincar e interagir juntamente com os eixos gerais do Currículo da 

Educação Básica da SEEDF: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação 

em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade.
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICOPEDAGÓGICO 
 
 O acompanhamento do PP é feito periodicamente, nas ações realizadas nos 

planejamento coletivos observando- se sua estrutura e adequando a realidade e a 

necessidade de cada sala e ou professor. As reuniões gerais ou particulares 

fornecem a 82 equipe diretiva uma auto avaliação e um feedback através das 

atividades de registro e dos projetos desenvolvidos em todo processo. Há reflexão 

constante sobre os profissionais e suas funções, assim como instalações, para 

adequação a fim de melhor atender a comunidade escolar, tantos nos aspectos 

físicos e pedagógicos.
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