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I - APRESENTAÇÃO 

  
“O Projeto Pedagógico consiste no conjunto de 
princípios que determinam a identidade da escola e 
constituem os parâmetros para a elaboração do 
planejamento educacional. ” 

                                              Vasco P. Moretto 

 

No Cantinho do Girassol, a elaboração do Projeto Político Pedagógico 

enquanto projeto de educação, significa pensar, analisar e praticar a realidade 

escola/família conjuntamente em toda a sua extensão considerando o que a 

comunidade escolar pretende e necessita, a partir de uma reflexão de conceitos 

fundamentais como: ser humano, escola e sociedade, em relação ao que é proposto. 

Sendo a educação uma responsabilidade social e não somente de educadores é, 

portanto, imprescindível uma gestão democrática, considerando o contexto, as 

necessidades e possibilidades no campo da atuação institucional. 

 

O Projeto Político Pedagógico 

é uma ação intencional, com um 

sentido explícito, com um 

compromisso definido coletivamente. 

Por isso, todo projeto pedagógico da 

escola é, também, um projeto 

político-pedagógico por estar 

intimamente  

 Comissão Organizadora do Projeto 

Político-Pedagógico.  

articulado ao compromisso sócio-político com os interesses reais e coletivos da sua 

população majoritária. “A dimensão política se cumpre na medida em que ela se 

realiza enquanto prática especificamente pedagógica. ” (Saviani, 1983, p. 93). Na 

dimensão pedagógica reside a possibilidade da efetivação da intencionalidade da 

escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável, crítico e criativo. 

Pedagógico, no sentido de definir as ações educativas e as características 

necessárias às escolas de cumprirem seus propósitos. 

 

http://www.cantinhodogirassol.com.br/
mailto:cgirassol@cantinhodogirassol.com.br
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O Projeto Pedagógico, elaborado a partir da Missão Institucional, busca garantir 

a melhoria da qualidade da educação da criança como ser em processo de formação, 

proporcionando um atendimento que possa contribuir para o seu desenvolvimento 

pessoal, coletivo e cidadão. 

 

- Processo de Construção 

 

Para o processo de construção foram envolvidos todos os segmentos: pais, 

educadores, técnicos e gestores no processo de sondagem da realidade e interesses 

relevantes, da organização e avaliação sistemática da presente proposta.  

 

As propostas ora 

apresentadas neste PPP 

estão em constantes fases de 

construção, visto que a 

aprendizagem e o espaço 

escolar como um todo, podem 

ser compreendidos como um 

processo contínuo e 

dinâmico,  

Coordenação Pedagógica na 

construção do PPP. 

 

uma vez que a criança, enquanto ser em formação, é multidimensional cabendo à 

educação, como prática social, unir os indivíduos em torno do direito de aprender e 

da conquista da cidadania. 

 

- Participantes  

 

A elaboração do Projeto Político Pedagógico se deu com a participação da 

Comissão Organizadora de forma que todos os envolvidos contribuíram no processo 

para a sua construção, a partir de dados reunidos através da Secretaria Escolar e do 

Corpo Docente: equipe técnica, professores, monitores, profissionais especializados, 

colaboradores através de ações previstas no fluxograma elaborado para este 

http://www.cantinhodogirassol.com.br/
mailto:cgirassol@cantinhodogirassol.com.br
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processo e, especialmente, pelas considerações das famílias nas reuniões e 

questionário postado nos ambientes virtuais disponibilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

http://www.cantinhodogirassol.com.br/
mailto:cgirassol@cantinhodogirassol.com.br
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II – HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

 

1. Descrição Histórica 

        

A proposta de criação do CANTINHO DO GIRASSOL nasceu da vontade dos 

membros da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Brasília-CECLB 

e de seu Presbitério, que reunidos decidiram e aprovaram a criação de um centro de 

auxílio a crianças pertencentes a famílias de baixa renda residentes em Ceilândia-DF. 

  

O CANTINHO DO GIRASSOL iniciou sua atuação em 1972, com Irmã Hulda 

Hertel, membro Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Brasília, no comando. 

Considerando o ano de início de criação de Ceilândia, o Cantinho do Girassol iniciou 

suas atividades concomitantemente com o início da cidade proporcionando à 

comunidade local, dignidade, apoio  educacional e social.  

 

Em seu primeiro ano de 

funcionamento o Centro Social 

Luterano Cantinho do Girassol 

funcionou como “creche-substituto-

materna”; oferecendo Creche e Pré-

Escola, atendendo as necessidades 

de mães trabalhadoras de baixa 

renda, que não tinham com quem 

deixar seus filhos durante a jornada  

              Irmã Hulda Hertel comandando as  

Atividades no Cantinho do Girassol 

 

de trabalho, além de aconselhá-las e orientá-las sobre a educação dos filhos, 

cuidados e propagação do evangelho, professando a doutrina Cristã contemplando 

crianças em situação de risco e vulnerabilidade pessoal e social. Assim, o Cantinho 

do Girassol, embora em funcionamento desde 1972, foi inaugurado oficialmente em 

20 de maio de 1974. 

Atualmente, o Cantinho do Girassol faz parte do Sistema de Ensino do Distrito 

Federal. Os serviços prestados são mantidos com recursos provenientes de Parceria 

http://www.cantinhodogirassol.com.br/
mailto:cgirassol@cantinhodogirassol.com.br
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firmada com o Governo do Distrito Federal/Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal, além de doadores, pessoas jurídicas e físicas. 

 

Alunos Egressos. 

Reconhecimento dos benefícios 

recebidos na instituição. 

     

 

O Cantinho do 

Girassol tem por 

finalidades estatutárias 

colaborar com as 

entidades governamentais 

e privadas participando 

como Organização da Sociedade Civil - OSC envidando esforços comuns nas áreas 

de maior carência buscando firmar contratos e celebrar convênios com órgãos 

públicos na esfera Distrital, e Federal, com entidades públicas e privadas, ONGs, com 

pessoas jurídicas de direito público, privado, mistas e com pessoas físicas. 

        
A instituição por meio de seus gestores e colaboradores, com espírito solidário 

e fraterno, mantém o presente projeto para a promoção da ética, da paz, da cidadania, 

de valorização e respeito aos direitos e dignidade humana e da democracia visando a 

melhoria da qualidade de vida das classes menos favorecidas, respeitando sua 

liberdade, cultura e tradições. 

 

A Região Administrativa Ceilândia – RA IX, onde a instituição surgiu em 

decorrência de um grande projeto de relocação de população que morava em áreas 

não regulares por meio da Campanha de Erradicação de Invasões – CEI, que deu 

origem ao seu nome. A cidade de Ceilândia situa-se a 26 quilômetros do Plano Piloto, 

ocupando uma área de 232 quilômetros quadrados. Tornou-se a maior cidade do 

Distrito Federal. Estimativas do IBGE e da Codeplan mostram que Ceilândia tem perto 

de 500 mil habitantes, um sexto de toda a população do DF. 

Em 27 de março de 1971 iniciou-se a transferência de aproximadamente 

82.000 moradores das ocupações não regulares da Vila do IAPI, Vila Tenório, Vila 

http://www.cantinhodogirassol.com.br/
mailto:cgirassol@cantinhodogirassol.com.br
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Esperança, Vila Bernardo Sayão, Colombo e Morro do Querosene, para os setores 

“M” e “N” ao norte de Taguatinga.  Posteriormente foram construídos os setores “O” e 

“P”, parte do Programa Habitacional da Sociedade de Habitações de Interesse Social 

— SHIS, para atender novos moradores de áreas não regulares e famílias que 

dividiam o mesmo lote em Ceilândia. É nesta localização que a instituição está 

inserida. 

 

Em 2022 o Cantinho do Girassol comemora seu Jubileu de Ouro. Meio século 

de história cumprindo sua missão como instituição filantrópica sem fins lucrativos 

buscando atender crianças em situação de risco e vulnerabilidade pessoal e social na 

comunidade de Ceilândia Norte. 

 

2. Características Físicas   

  

O Centro Social Luterano Cantinho do Girassol ocupa uma área de 10.000 m², 

como segue: 

 

a) Primeiro Bloco - Hulda Hertel 

 

Primeiro Piso: 

  

- Setor Semente do Girassol: Secretaria Escolar, Direção Pedagógica, 

Refeitório do Berçário, Cantinho da Leitura, Brinquedoteca e quatro Salas 

de atividades, Banheiros e Fraldário. 

 

  Segundo Piso:  

- Setor Administrativo: Recepção, Sala de Reuniões, Coordenação Geral, 

Departamento Financeiro, Departamento Pessoal, Departamento 

Administrativo, Setor de Compras, Almoxarifado, Arquivo Passivo, 

Depósito de Recursos Didáticos, Sala de Descanso dos Colaboradores, 

Sala de Costura, Sala da CIPA e Banheiros.  

  

 

 

 

http://www.cantinhodogirassol.com.br/
mailto:cgirassol@cantinhodogirassol.com.br
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b) Segundo Bloco  

   

  -  Setor Criança Feliz:  Pátio interno, Sete Salas de atividades, Sala de 

Coordenação Pedagógica, Banheiros, Refeitório, Cozinha Central, 

Câmaras de Congelamento e de Resfriamento, Depósito de Gêneros 

Alimentícios e Almoxarifado.  

 

          Foi realizada reforma com a troca do piso da área coberta do Setor Criança Feliz 

e também dos banheiros masculino e feminino, através do Projeto do Conselho dos 

Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal CDCA-DF, vinculado à 

Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (Sejus). 

 

c)     Terceiro Bloco: Recanto Juvenil 

  - SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Projeto 

desenvolvido em parceria com a SEDES/DF) 

- Lavanderia 

 

 Foi realizada reforma com a troca do piso da área coberta do Setor terceiro 

bloco: troca do piso e telhado do pátio interno, do segundo piso, do terceiro piso e da 

sala de balé, e ainda dos banheiros internos e externos masculino e feminino, e 

também reforma geral da lavanderia, através do Projeto do Conselho dos Direitos da 

Criança e do Adolescente do Distrito Federal CDCA-DF, vinculado à Secretaria de 

Estado de Justiça e Cidadania (Sejus).  

 

d) Quarto Bloco:  

Depósitos: Cozinha, Sala dos Funcionários e Almoxarifado/Produtos 

de Limpeza. 

 

e) Quinto Bloco: 

Refeitório para Colaboradores/ Múltiplas Funções, Cozinha e Sala 

para Cursos.  

 

 

 

http://www.cantinhodogirassol.com.br/
mailto:cgirassol@cantinhodogirassol.com.br
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f) CASINHA AZUL:  

Coordenação Pedagógica, Serviços Especializados: Serviço de 

Nutrição, Serviço de    Psicologia e Serviço Social, Oficina do Comando de 

Reparos, Banheiros, Depósito de Cadeiras e Depósito de materiais diversos. 

 

g) Externas: 

-   Ginásio de Esportes – Elli Stoef.  

  -   Parque Infantil I 

            -   Parque Infantil II 

            -   Área para Horta 

            -   Solário 

            -   Pomar 

            -   Área para Compostagem/Minhocário 

            -   Estacionamento 

 

 Foi realizada reforma no ano de 2020 do Parque Infantil I com a troca de todos 

os brinquedos e reposição da areia e pintura das grades.  

 

 Iniciada a construção da reforma da cobertura da arquibancada do Ginásio de 

Esportes – Elli Stoef, através do Projeto do Conselho dos Direitos da Criança e do 

Adolescente do Distrito Federal CDCA-DF, vinculado à Secretaria de Estado de Justiça 

e Cidadania (Sejus). 

 

3. Dados de Identificação da Instituição 

 

O Centro Social Luterano Cantinho do Girassol é uma entidade filantrópica, de 

natureza privada, sem fins lucrativos, fundada em 16 de março de 1972, localizado na 

QNM 30, Módulos B e C Ceilândia Norte, CEP 72.210-302, (RA-IX), - Distrito Federal. 

Fone (61) 33731145 

       E-mail: cgirassol@cantinhodogirassol.com.br     

       Site:  www.cantinhodogirassol.com.br  

       Facebook: https://www.facebook.com/cantinho.dogirassol 

http://www.cantinhodogirassol.com.br/
mailto:cgirassol@cantinhodogirassol.com.br
mailto:cgirassol@cantinhodogirassol.com.br
http://www.cantinhodogirassol.com.br/
https://www.facebook.com/cantinho.dogirassol
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       Instagram: Cantinho_girassolofc 

  A instituição tem como mantenedora a Comunidade Evangélica de Confissão 

Luterana de Brasília – CECLB - CNPJ/MF: nº. 00097790/0002-56, de 13/03/89.  

 
4. Atos de Regulação da Instituição 

 

O Centro Social Luterano Cantinho do Girassol, mantida pela Comunidade 

Evangélica de Confissão Luterana de Brasília é uma instituição parceira do Governo 

do Distrito Federal-GDF/SEEDF.  

- Termo de Colaboração Nº 119/2017 - Processo Nº 080.008426/2017; 

-  Recredenciada pela Portaria nº 98 de 21 de março de 2017- SEEDF; DODF 

nº 56 de 22/03/2017. (De 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2025); 

- Art. 2º Aprova a Proposta Pedagógica da instituição. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cantinhodogirassol.com.br/
mailto:cgirassol@cantinhodogirassol.com.br
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III - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE  

  

1. Características Sociais, Econômicas e Culturais da Comunidade  

 

A comunidade escolar que utiliza os serviços oferecidos pelo Cantinho do 

Girassol é constituída por crianças e suas famílias oriundas de várias regiões de 

Ceilândia e do entorno: Ceilândia Norte e Sul, Sol Nascente, Pôr do Sol, Setor O e 

QNQ.  

 

Ceilândia é uma Região Administrativa que possui forte autonomia em relação 

ao Plano Piloto conseguindo atender a maioria das necessidades da população na 

prestação de serviços, comércio, Saúde e Educação.     

 

  

 

Com mais de 489 mil habitantes, Ceilândia é a região que mais abrigou 

nordestinos no DF. A representatividade desta Região em Ceilândia é forte. E isso se 

reflete nas manifestações artísticas que remetem à cultura popular nordestina. Entre 

elas estão o tradicional São João do Cerrado, os encontros de repentistas e 

cordelistas na Casa do Cantador e as tradicionais comidas nordestinas na Feira 

Central.  

 

Sobre o abastecimento de água: 99,5% dos domicílios tinham acesso à rede 

geral da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). 

http://www.cantinhodogirassol.com.br/
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   No que diz respeito ao esgotamento sanitário: 91,3% dos domicílios estão 

ligados à rede geral da CAESB; 8,5% ter fossa séptica; 4,2% tinham fossa rudimentar; 

sem esgotamento a céu aberto.   

                 

  São fatores relacionados aos domicílios e seus entornos que impactam 

significativamente a qualidade de vida: Acesso a saneamento básico (água tratada, 

coleta de esgoto e de lixo), pessoas que vivem em domicílios cujo abastecimento de 

água não provém de rede geral ou cujo esgotamento sanitário não é realizado por 

rede coletora de esgoto ou fossa séptica e falta de coleta de lixo. Existem muitos 

pontos em becos, terrenos vazios ou mesmo nas ruas em que os moradores 

descartam lixo e entulho. 

 

Sobre o abastecimento de energia elétrica: muitos domicílios possuem 

conexão à rede geral da Companhia Energética de Brasília (Neoenergia); sendo que 

existe utilização de gambiarra.   

 

Sobre o recolhimento de lixo, 99,3% afirmaram ter coleta direta, sendo com 

pouca seleção e muitos moradores jogam em local impróprio e que as ruas ficavam 

alagadas em ocasiões de chuva.    

 

Existem parques, quadras esportivas, ciclovia ou ciclo faixa e PEC – Ponto 

de Encontro Comunitário em algumas localidades. 

 

No que tange às questões de segurança existe policiamento regular, em 7,9% 

dos domicílios havia equipamento ou dispositivo de segurança individual e em 25,1% 

havia tais serviços compartilhados.   

 

Segundo pesquisa da CODEPLAN, em 38,7% dos domicílios havia serviço de 

TV por assinatura, 1,6% assinavam jornais (impressos ou online), 1,6% assinavam 

revistas (impressas ou online), enquanto 17,8% assinavam online, como filmes, 

músicas, notícias, cursos, esportes etc.   

 

No que diz respeito ao acesso à internet: 63% declararam se conectar por 

meio próprio pelas redes 3G ou 4G, com 15% fazendo por meio de outra pessoa; 

http://www.cantinhodogirassol.com.br/
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51,6% informaram ter acesso por meio de banda larga própria, com 6,8% fazendo por 

meio de outra pessoa.       

 

O comércio consegue atender quase a totalidade da população; no quesito 

Alimentação, Serviços Pessoais e em Geral, Roupas/Calçados e Eletrodoméstico 

representam 95% a 98%. 

  

As escolas da localidade atendem 83,73% dos estudantes de Ceilândia, 

seguido de Taguatinga com 10,77%. 

  

Sobre a escolaridade, 72% das crianças até 4 anos não têm vaga em creches, 

96,5% dos moradores com cinco anos ou mais de idade declararam saber ler e 

escrever. Para as pessoas entre 4 e 24 anos, 55,4% frequentam escola pública. Das 

pessoas com 25 anos ou mais, 37,8% declararam ter o ensino médio completo. 

  

A renda média familiar da região passou de R$ 2.936 mensais em 2013 para R$ 

3.076.  O rendimento ainda é considerado baixo. O transporte público é usado por 48% 

dos moradores.   

 

No que diz respeito à remuneração de trabalho principal, o valor médio 

observado foi de R$ 1.931,25. Já a renda domiciliar estimada foi de R$ 3.171,7, que 

resulta em um valor médio por pessoa de R$ 1.125,1.  A distribuição do rendimento 

bruto do trabalho principal por faixas de salário mínimo (considerando o valor de 2018, 

de R$ 954,00). 

 

A maioria dos moradores declarou exercer seu trabalho principal em Ceilândia 

36,6%. Sobre a atividade da empresa em que os moradores exercem o seu trabalho 

principal, é o Setor de Serviços o mais informado; 59,6% têm carteira de trabalho 

assinada pelo atual empregador. Sobre a cobertura da Previdência Social pública 

(INSS), 73,4% declararam fazer contribuição. 

 

Uma questão relevante para o mercado de trabalho diz respeito à parcela da 

população que não estuda, nem trabalha, os chamados “nem-nem”. Para a população 

entre 18 e 29 anos, 34,7% se encontram nesta situação (31.253 jovens).   

http://www.cantinhodogirassol.com.br/
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No que tange ao deslocamento para o trabalho: 49,2% utilizam ônibus; 30,7%   

utilizam automóvel; 6,8% fazem uso de metrô; 3,7% utilizam motocicleta; 2,7% 

utilizam a bicicleta; e 17,4% caminhavam até a localidade laboral.  

 

2. Apresentação e análise dos resultados de indicadores, índices e dados 

 

O Cantinho do Girassol retomou suas atividades presenciais no dia 05 de julho 

de 2021, após preparação das familias e todo corpo docente, de acordo com as 

Orientações da Secretaria da Educação, seguindo os protocolos de segurança e 

higiene para a prevenção da COVID-19. Neste data atendendo ao cronograma 

previamente estabelecido, retornamos as atividades com as turmas de berçário II e 

maternal I. E no dia 12 de julho de 2021, retorno com todas as turmas da Educação 

Infantil. 

 

Foi disponibilizado uma Declaração aos pais, manifestando sua vontade de não 

enviar a crainça para o atendimento presencial, de acordo com informativo da 

SEEDF/SUBEB de 01 de julho de 2021. De acordo com a organização da instituição, 

as atividades para essas crianças foram realizadas de forma remota através da 

plataforma, redes sociais e materiais impressos, disponibilizados pela instituição. 

Continuamos utilizando recursos digitais e realizando reuniões de pais e coordenação 

pedagógica, de acordo com o protocolo. 

 

Realizamos atividades previstas no planejamento do periodo de adaptação que 

é realizado no incio do ano letivo.  

 

Um dos principais desafios encontrados para o retorno das atividades 

presenciais foram a evasão de alguns alunos,  necessitando de muito empenho por 

parte dos professores e dos serviços especializados de apoio, para a realização de 

busca ativa. A princípio houve necessidade de formação para os professores em 

relação a elaboração dos relatórios-RDIA e preenchimento dos diários de classe, 

atentando para as normas vigentes. 

 

Considerando os impactos da pandemia, a equipe do Setor Psicossocial 

organizou momento de preparação para o retorno das atividades presenciais com os 

http://www.cantinhodogirassol.com.br/
mailto:cgirassol@cantinhodogirassol.com.br


19 
 

Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Brasília - Centro Social Luterano Cantinho do Girassol  

QNM 30 – Módulos “B” e “C” Ceilândia-DF–Fone: (61) 3581-8098 – (61) 3373-1145 – CEP: 72.210-300 

www.cantinhodogirassol.com.br–cgirassol@cantinhodogirassol.com.br 

profissionais da educação do Cantinho do Girassol e com as familias, foram realizadas 

palestras online com o tema Emoções em tempos de Pandemia.  Foram enviadas 

cartilhas com as ações previstas no protocolo de segurança e higiene contra o COVID-

19. 
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 IV - FUNÇÃO SOCIAL  E PRINCÍPIOS  

 

Sendo a educação uma prática social, que une os homens entre si em torno do 

direito de aprender e da conquista da cidadania; considerando a educação uma 

responsabilidade social e não somente de educadores é imprescindível uma gestão 

democrática, considerando o contexto, as necessidades e possibilidades no campo 

da atuação institucional, buscando alcançar seus objetivos de acordo com seu Projeto 

Político-pedagógico. 

 

Na Educação Infantil é importante lembrar que todos os princípios 

constitucionais do ensino devem ser cumpridos: equidade no acesso e na 

permanência, liberdade de ensinar e aprender, pluralismo de ideias e concepções 

pedagógicas, gratuidade, valorização dos profissionais da educação, gestão 

democrática e garantia de padrão de qualidade (art.206, I a V II - CF); além dos direitos 

previstos na legislação específica da infância: direito de ser respeitado pelos 

educadores, direito à educação infantil próximo da residência e direito dos pais ou 

responsáveis de ter ciência do processo pedagógico, bem como participar das 

propostas educacionais (ECA, Lei n° 8.069/1990, art.53, II, V e parágrafo único). 

 

A Educação Infantil, segundo o artigo 29 da LDB, tem como finalidade “o 

desenvolvimento integral da criança até 05 anos em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, completando a ação da família e comunidade”. 

 

A intencionalidade da instituição, é a formação do cidadão participativo, 

responsável, crítico e criativo. Assim, de forma complementar à ação da família 

oportuniza uma educação para a vida e para a transformação social. 

 

É através da educação que serão transmitidas as ideias de moral, hábitos e 

sentimentos, tornando o ser apto a conviver em sociedade. Um detalhe importante da 

função social da escola, é a gestão democrática. Todos que fazem parte devem 

contribuir para que sejam alcançados os objetivos.  
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V – MISSÃO INSTITUCIONAL 

 

1. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal tem como missão: 

 

Proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, voltada à formação 

integral do ser humano para que possa atuar como agente de construção 

científica, cultural e política da sociedade, assegurando a universalização do 

acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do percurso escolar de 

todos os estudantes. 

 

2. O Centro Social Luterano Cantinho do Girassol tem como Missão: 

             

 Proporcionar uma educação de qualidade, mediada pela gestão democrática 

referenciada nos sujeitos sociais para a formação integral da criança para a 

construção consciente e participativa da sua cidadania, dotando-a de valores 

religiosos, éticos e morais, espírito crítico e cooperativo.    
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VI – PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICA EDUCATIVA 

 

1. Princípios Epistemológicos 

         

De acordo com o disposto na legislação do ensino em vigor, o Cantinho do 

Girassol prevê sua prática educativa na flexibilidade curricular respeitando os 

seguintes Fundamentos Norteadores: 

  

➢ Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade e do 

Respeito ao Bem Comum, ao meio ambiente, às diferentes culturas, 

identidades e singularidades.  

 

➢ Princípios Políticos voltados para o exercício da criticidade e para o respeito 

à democracia e aos direitos de cidadania.  

   

➢  Princípios Estéticos para desenvolver a sensibilidade, a criatividade, a 

ludicidade e a liberdade de expressão nas diversas manifestações, 

diversidade de manifestações artísticas e culturais;   

Esses princípios geram os seis direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento e de acordo com os eixos estruturantes da Educação Infantil 

(interações e brincadeira), devem ser assegurados, para que as crianças tenham 

condições de aprender e se desenvolver: 
 

a. Conviver - “Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes 

grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do 

outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas”. 

(BNCC, p. 38) 

b. Brincar - “Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 

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

diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua 
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imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, 

sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais”. 

c. Participar - “Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do 

planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador 

quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das 

brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes 

linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando”. 

d. Explorar - “Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, 

palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, 

elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a 

cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a 

tecnologia”.     

e. Expressar- “Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas 

necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, 

opiniões” 

f. Conhecer-se - “Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e 

cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de 

pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras 

e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e 

comunitário”. 
 

Os sujeitos são formados nas relações sociais e na interação com a natureza 

para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações 

entre os seres humanos e a natureza.  

 

Assim, o currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social, 

econômico e cultural dos alunos. O foco é a garantia da aprendizagem para todos/as, 

sendo fundamental considerar a pluralidade e a diversidade social e cultural em nível 
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global e local. Defende-se um currículo integrado, pautado na integração das 

diferentes áreas do conhecimento e experiências, com vistas à compreensão crítica e 

reflexiva da realidade. Nesse sentido, tem como princípios: 

 

➢ Unicidade entre teoria-prática: 

 

Na elaboração dos projetos e ações pedagógicas, deve-se primar pela 

articulação das diversas áreas do conhecimento, garantindo a unicidade da teoria-

prática e sua efetividade em sala de aula, de modo a promover ações reflexivas e 

analíticas da realidade em que estão inseridos os atuantes do processo educacional.  

  

➢ Interdisciplinaridade e contextualização:   

              

Objetiva favorecer a abordagem de temas comuns em diferentes disciplinas, 

dando sentindo social e político a esses conceitos, proporcionando relacionar as 

dimensões entre o ensinar, o prender, o pesquisar e o avaliar. 

 

➢ Flexibilização:  

 

A elaboração das ações é criada com vistas a garantir flexibilidade para 

atualização e diversificação de estratégias nas diversas formas de produção do 

conhecimento, a fim de atender as demandas de uma sociedade em constante 

evolução. 

 

Os princípios epistemológicos visam na sua totalidade à aprendizagem 

construída a partir de competências e de habilidades que servirão de suporte para as 

novas aprendizagens dando um novo paradigma sobre a educação ao longo da vida. 

Esses princípios, articulados a múltiplos saberes, são primordiais na construção do 

conhecimento, nesse sentido, com vistas a desempenhar suas funções de orientação 

e cuidado no acolhimento de nossas crianças, num contexto teórico-prático 

interdisciplinar, contextualizado e flexível. 
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2. Educação Inclusiva 

 

Para a construção e efetivação da cidadania, a educação escolar desempenha 

uma função fundamental, uma vez que, contribui ao desenvolvimento de políticas que 

busquem garantir a participação de todos nos diferentes âmbitos da sociedade. Nessa 

perspectiva, as discussões empreendidas acerca do ambiente escolar e da legislação 

educacional vigente, discorrem sobre a necessidade de uma educação de qualidade, 

uma escola preparada ao atendimento à diversidade, que respeite a heterogeneidade 

e a individualidade da comunidade escolar. Considerando que todo e qualquer pessoa 

possui a capacidade de aprender, desde que sejam respeitados seus interesses e 

ritmos de aprendizagem. 

 

Na escola inclusiva, todos têm direito à educação e essa educação viabilizaria 

o processo de respeito e aceitação às diferenças, como destaca Aguiar (2004), 

quando afirma que essa interação mútua entre diferentes formas de aprendizado, 

através do respeitar e ensinar a respeitar, acaba por se configurar em um dos meios 

mais eficazes no combate às atitudes discriminatórias, além de contribuir à 

compreensão das diferenças, favorecendo a dignidade a todos os seres humanos. 

 

A educação como um direito de todos os cidadãos estabelece legalmente as 

bases da educação como prática social, principalmente, no que se refere às pessoas 

com necessidades educacionais especiais. Na concepção da educação inclusiva, 

todos os alunos precisam ser valorizados, com ou sem necessidades educacionais 

especiais, num processo de aceitação e respeito às diferenças, todos em busca do 

saber, numa simbiose interativa, dialogando, ensinando e aprendendo juntos, pois 

como diz Freire (2005, p. 64) todas as pessoas são iguais, “[...] não há ignorantes, 

nem absolutos, há homens que em comunhão buscam saber mais. ” 

 

A Instituição está a serviço das necessidades e características de 

desenvolvimento e aprendizagem dos educandos, independentemente de sexo, etnia, 

cor ou raça, situação socioeconômica, credo religioso e ideologia política, inspirada 

nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana e contrários a 

qualquer forma de preconceito ou discriminação. 
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A Educação Inclusiva baseia-se nos princípios de “equidade, do direito à 

dignidade humana, da educabilidade de todos os seres humanos, independentemente 

de comprometimentos que possam apresentar no direito à igualdade de 

oportunidades educacionais, à liberdade de aprender e de expressar-se e no direito a 

ser diferente” (ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS PARA AS INSTITUIÇÕES 

EDUCACIONAIS PARCEIRAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL, SEEDF, 

2017, P. 85). Da compreensão de educação inclusiva deve-se “garantir a eliminação 

de barreiras arquitetônicas, físicas e atitudinais, além de promover a oferta de 

atendimento educacional que considere as especificidades de cada criança. ” 

(ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS PARA AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS 

PARCEIRAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL, SEEDF, 2017, P. 85). 

 

2.1 Educação Especial 

 

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todas as 

etapas, níveis e modalidades. Realiza o atendimento educacional especializado, 

disponibiliza os   recursos e serviços e orientação de profissionais, famílias e 

comunidade quanto aos seus usos, no processo de ensino e de aprendizagem nas 

turmas comuns do ensino regular independentemente de comprometimentos que 

possam apresentar no direito à igualdade de oportunidades educacionais, à liberdade 

de aprender e de expressar-se e no direito a ser diferente. Desse modo, a Educação 

Especial pressupõe a garantia do atendimento educacional especializado, também, 

às crianças matriculadas nas Instituições Educacionais Parceiras.  

           

A inclusão das crianças com necessidades específicas carece de interações, 

acolhida e escuta sensível, atenta e com intencionalidade educativa dependendo de 

comprometimento em entender as necessidades e interesses infantis, suas formas de 

expressão e seu direito de se desenvolver e conhecer o mundo nas relações com 

outros sujeitos, com e sem necessidades específicas. 
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VII - OBJETIVOS DE EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

 

 1. Objetivo Geral 

 

Proporcionar uma educação de qualidade, colaborando para o 

desenvolvimento integral das crianças ao garantir aprendizagens, bem como o 

direito à proteção, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à 

convivência e à interação com crianças de diferentes faixas etárias, envolvendo 

os profissionais e a família.  

 

2. Objetivos específicos 

 

a. Desenvolver os aspectos: social, afetivo, cognitivo e perceptivo motor, 

oferecendo condições didático-pedagógicas propícias à aquisição de 

conhecimento no processo de ensino-aprendizagem;  

 

b. Construir uma formação de atitudes e valores éticos, desenvolvendo 

atividades cívicas, sociais e morais que conduzam ao amor à Pátria, ao bem 

comum, bem como o respeito aos seus semelhantes e à natureza, tendo em 

vista a qualidade de vida e a sustentabilidade do planeta; 

 

c. Despertar o interesse das crianças através do desenvolvimento dos Projetos 

Pedagógicos previstos, visando o bem-estar e a qualidade de vida, 

estimulando o brincar e o interagir com os colegas; 

 

d. Criar condições para que a criança desenvolva uma imagem positiva de si, 

atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas 

capacidades e percepções de suas limitações; 

 

e. Incentivar o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 

solidariedade humana e de tolerância recíproca em detrimento à vida social, 

propiciando desenvolvimento das atitudes de cooperação nas ações e 

interações do convívio escolar. 
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f. Possibilitar o diagnóstico oportuno e preventivo das deficiências do 

desenvolvimento da criança, orientando e encaminhando a profissionais 

especializados. 

 

g. Fortalecer e resgatar a identidade dos agentes envolvidos com o processo 

educativo investindo na formação contínua e sistemática para que os 

profissionais que atuam na escola se aprimorem como agentes de 

educação– alunos, professores, especialistas em educação, membros da 

gestão democrática, auxiliares e a comunidade local. 

 

O objetivo da Educação e do ensino é a aquisição do saber, e de um saber 

vinculado à realidade social, visando à ampliação e a possibilidade de concretização 

das intenções educativas. O professor amplia suas possibilidades de atendimento à 

diversidade apresentada pelas crianças, podendo considerar diferentes habilidades, 

interesses e maneiras de aprender no desenvolvimento de cada capacidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cantinhodogirassol.com.br/
mailto:cgirassol@cantinhodogirassol.com.br


29 
 

Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Brasília - Centro Social Luterano Cantinho do Girassol  

QNM 30 – Módulos “B” e “C” Ceilândia-DF–Fone: (61) 3581-8098 – (61) 3373-1145 – CEP: 72.210-300 

www.cantinhodogirassol.com.br–cgirassol@cantinhodogirassol.com.br 

VIII – FUNDAMENTOS TEÓRICO- METODOLÓGICOS 

 

  Em consonância com as bases teórico metodológicas assumidas pelo 

Currículo em Movimento, o Projeto Político Pedagógico da instituição, reafirma a 

centralidade da Pedagogia Histórico-Critica e da Psicologia Histórico-Cultural, para o 

desenvolvimento e sustentação de sua prática educativa, teorias que apresentam 

elementos “objetivos e coerentes na compreensão da realidade social e educacional”. 

(PRESSUPOSTOS TEÓRICOS, SEDF, 2014, p. 31).   

 

1. Pedagogia histórico-crítica 

 

- Histórico: Porque nesta perspectiva a educação também interfere sobre a 

sociedade, podendo contribuir para a sua transformação. 

 

- Crítica: Por ter consciência da determinação exercida pela sociedade sobre 

a educação. Esta Pedagogia objetiva resgatar a importância da escola, a 

reorganização do processo educativo, ressaltando o saber sistematizado, a partir do 

qual se define a especificidade do saber escolar. 

 

   Uma das prioridades desta instituição é viabilizar uma ação pedagógica que 

proporcione ao aluno um desenvolvimento amplo em relação ao conhecer a si e ao 

mundo, estimulando sua capacidade crítica, ética, cognitiva, afetiva e cultural, 

objetivando sua inserção social e a busca do exercício da cidadania. 

 

    O Cantinho do Girassol fundamenta suas práticas pedagógicas no Currículo 

em Movimento da Educação Básica do DF, que se baseia na pedagogia histórico-

crítica e na psicologia histórico-cultural, considerando que o trabalho pedagógico tem 

por base a prática social e a mediação, a linguagem e a cultura, em que as 

aprendizagens ocorrem mediante a interação do sujeito com o meio e com os outros. 

Seu método de ensino visa estimular a atividade e a iniciativa do professor; favorecer 

o diálogo dos alunos entre si e com o professor, sem deixar de valorizar o diálogo 

com a cultura acumulada historicamente; levar em conta os interesses dos alunos, 

os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento psicológico, sem perder de vista a 

sistematização. 
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     O educador, enquanto um dos sujeitos da prática educativa, precisa ter 

clareza da politicidade de sua prática e de sua importância na transformação da 

realidade estabelecida, porém, precisa ter claro que há interesses defendidos em 

sua prática, a qual se inicia a partir do momento em que o mesmo faz uma leitura 

crítica da realidade em que está inserido e com a qual lida. 

  

2. Psicologia histórico-cultural  

 

     Ao destacar o desenvolvimento do psiquismo e das capacidades humanas 

relacionadas ao processo de aprendizagem, a Psicologia Histórico-Cultural, 

enfatiza a aprendizagem como um “processo de interações do estudante com o 

mundo, com seus pares, com objetos, com a linguagem e com os professores num 

ambiente favorável à humanização”. (PRESSUPOSTOS TEÓRICOS, SEDF, 2014, 

p. 33). 

 

 No âmbito da psicologia histórico-cultural, as práticas na instituição 

enfatizam o ideal de constituição da cidadania no contexto de apropriação – 

significação – produção da cultura além do cultivo da capacidade de compreensão e 

intervenção no meio. Portanto, podemos relacionar o esforço por acompanhar a 

evolução das aprendizagens dos estudantes, por oportunizar mediações significativas 

no processo de ensino, a valorização dos conhecimentos prévios das crianças, 

atividades extraclasse como passeios ao teatro, ao cinema, passeios cívicos e 

também a realização de eventos previstos no Calendário Escolar com apresentações 

de danças e comidas típicas e da Feira Cultural anual com a exposição dos trabalhos 

construídos ao longo do ano letivo e apresentações. As atividades são abertas e a 

comunidade tem participação ativa. 

 

Muitas concepções sobre criança e infância coexistem no imaginário social.  As 

bases teóricas do Currículo em Movimento – Psicologia Histórico-Cultural e 

Pedagogia Histórico-Crítica – compreendem que as concepções de crianças e 

infâncias decorrem de determinações sociais de âmbito político, econômico, social, 

histórico e cultural, ou seja, consideram as crianças, no contexto das práticas 

educativas, como sujeitos de direito, que têm necessidades próprias, que manifestam 

opiniões e desejos de acordo com seu contexto social e sua história de vida.  
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A Educação Infantil precisa oferecer as melhores condições e recursos 

constituídos historicamente para as crianças, porque elas são seres que se 

humanizam por estarem vivenciando as experiências existentes no mundo, desejando 

e interagindo com outras pessoas. Portanto, as crianças atribuem sentido e atuam 

sobre o mundo, fazem história e cultura, em meio às relações humanas. Elas são 

seres de memória, que vivenciam seu presente e projetam seu futuro. São seres que 

possuem um corpo que expressa múltiplas linguagens. São seres que se constituem 

nas e pelas relações sociais e culturais existentes no mundo. 

  

A infância não se resume a um determinado estágio de desenvolvimento, mas 

é um fenômeno social que não comporta olhares uniformes e homogêneos, pois é 

preciso considerar e respeitar as mais diversas infâncias. Entre as várias concepções, 

o currículo requer um posicionamento sobre qual é a visão assumida sobre Educação 

Infantil, crianças e infâncias. Portanto, o Currículo em Movimento ressalta que a 

criança é um ser em constituição e em processo de humanização, como esclarece 

Vigotski (2012a), pois, ao apropriar-se da cultura acumulada ao longo da história, a 

criança (re) nasce como ser social. As crianças, por serem capazes, aprendem e 

desenvolvem-se nas relações com seus pares e com adultos, enquanto exploram os 

materiais e os ambientes, participam de situações de aprendizagem, envolvem-se em 

atividades desafiadoras, vivenciando assim suas infâncias.  

 

Fazendo uso de suas capacidades, as  crianças aprendem e se desenvolvem 

ao cantar, correr, brincar, ouvir histórias, observar objetos, manipular massinha e 

outros materiais, desenhar, pintar, dramatizar, imitar, jogar, mexer com água, empilhar 

blocos, passear, recortar, saltar, bater palmas, movimentar-se de lá para cá, ao 

conhecer o ambiente à sua volta, ao interagir amplamente com seus pares, ao 

memorizar cantigas, ao dividir o lanche, escrever seu nome, ouvir músicas, dançar, 

contar, entre outras ações.  

 

A instituição que oferta Educação Infantil é um lugar privilegiado para que as 

crianças tenham acesso a oportunidades de compartilhar saberes, de reorganizar e 

recriar suas experiências, de favorecer vivências provocativas, inovar e criar cultura, 

de ter contato e incorporar os bens culturais produzidos pela humanidade. Todavia, 
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crianças de mesma idade são singulares e seu desenvolvimento também pode 

apresentar desenvolvimento distinto.  

 

Cresce, em importância, o papel da instituição de educação para a primeira 

infância como lócus onde deve ocorrer uma diversidade de experiências, que, por sua 

vez, precisam ser internalizadas pelas crianças para a concretização da “emergência 

do novo”, das aprendizagens e, portanto, do desenvolvimento (VIGOTSKI, 2012a). O 

ponto de vista que norteia este Currículo aposta justamente nas imensas 

possibilidades e potencialidades das crianças e de suas infâncias. É necessário 

conhecê-las em seus fazeres, linguagens, invenções, imaginações, brincadeiras e 

cuidados. 

 

O papel da Educação Infantil é de constituir-se como uma etapa da 

Educação Básica que percebe as possibilidades de desenvolvimento da criança 

e que propicia meios para contribuir nesse processo. 
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IX – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

   

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

consolidação do processo educativo, sobretudo na Educação Infantil. Para orientar o 

trabalho pedagógico do desenvolvimento infantil, é preciso promover uma ação 

educativa devidamente planejada, efetiva e aberta ao processo avaliativo. 

    

No Cantinho do Girassol a abordagem de currículo bem como o aporte teórico 

metodológico explicitado nos documentos oficiais da SEEDF, necessitam estar em 

harmonia com as práticas didático-pedagógicas, em sua Proposta busca alinhar suas 

metodologias à especificidade do objeto de aprendizagem que são os Campos de 

Experiências na Educação Infantil. 

   

1. Organização Escolar: Regimes, Tempos e Espaços  

 

No Cantinho do Girassol o trabalho pedagógico organiza-se em ciclos 

atendendo a CRECHE / Ciclo I - (Berçário e Maternal). 

  

As especificidades dos diferentes grupos etários que constituem a etapa da 

Educação Infantil, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão 

sequencialmente organizados em três grupos por faixa etária, que correspondem, 

aproximadamente, às possibilidades de aprendizagem e às características do 

desenvolvimento das crianças.  Todavia, esses grupos não podem ser considerados 

de forma rígida, já que há diferenças de ritmo na aprendizagem e no desenvolvimento 

das crianças que precisam ser consideradas na prática pedagógica.  

  

O Currículo em Movimento do Distrito Federal para a Educação Infantil já 

propõe que as instituições de educação coletiva para a primeira infância reflitam sobre 

novas possibilidades de organização curricular a partir de faixas etárias ampliadas, 

considerando que as interações e brincadeiras são seus eixos fundamentais para o 

desenvolvimento das crianças.  

 

A instituição atende ao 1º e 2º grupos da Primeira Etapa da Educação Básica- 

Educação Infantil, compreendendo:  
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ATENDIMENTO INSTITUCIONAL 

EDUCAÇÃO INFANTIL – Primeira Etapa da Educação  Básica 

TOTAL DE TURMAS: 11 -   TOTAL DE ALUNOS: 251 

P
ri

m
e

ir
o

 C
ic

lo
 -

 P
R

IM
E

IR
A

 E
T

A
P

A
 

 

C
re

c
h

e
 

 

BEBÊS 
 
1º Grupo 

Berçário II 

- 1 (um) ano 

completo ou a 

completar até 31 

de março do ano 

da matrícula    

Total = 01 

Turma  

Alunos 

Total = 21 

CRIANÇAS BEM 
PEQUENAS 

 
2º Grupo 

Maternal I 

- 2 (dois) anos 

completos ou a 

completar   até 31 

de março do ano da 

matrícula 

 

Total= 05 

Turmas 

 

Alunos 

      Total = 110 

Maternal II 

- 3 (três) anos 

completos ou a 

completar até 31 de 

março do ano da 

matrícula 

 

Total = 05 

Turmas 

 

Alunos 

      Total = 120 

 

Para a Educação Infantil, as principais diretrizes são baseadas nas orientações 

e concepções de mundo, de criança e de educação propagadas pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Infantil (DCNEI MEC, 2009) e pelas 

orientações que regimentam currículo em movimento desse nível de educação no DF.  

Tendo a criança como ponto de partida e de chegada, importa reconhecer “a 

necessidade de pensar: os tempos, os ambientes, os materiais, bem como as rotinas 

que são organizadas nesse contexto educativo. ” (CURRÍCULO EM MOVIMENTO, 

SEEDF, 2018, P. 33). 

 

Nas situações cotidianas as crianças têm condições de elaborar suas noções 

de tempo e planejamento, além disso, é importante considerar as necessidades e 
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interesses das próprias crianças, ou seja, o tempo destinado às atividades precisa ser 

organizado a partir de suas manifestações.  

 

Com relação aos ambientes, é importante que as crianças vivenciem 

experiências diversificadas em espaços que disponibilizem uma variedade de 

atividades, percebendo os formatos, cores, texturas, odores, dentre outros aspectos 

que podem ser sentidos e compartilhados entre as crianças.  

 

Com o objetivo de diversificar os 

tempos e os espaços de aprendizagem 

dentro do cotidiano escolar as turmas 

seguem escalonamento elaborado de 

forma conjunta, envolvendo docentes e 

coordenação pedagógica. Os espaços 

utilizados são previamente organizados 

de acordo com as atividades a serem 

desenvolvidas ou no desenvolvimento dos 

projetos ou brincadeiras livres no 

gramado, na área da Horta Escolar, no 

Minhocário e cotidianamente nos 

seguintes espaços: 

 

- Salas de Referência: a instituição conta com amplas salas de atividade, Mobiliário 

adequado para a faixa etária atendida. Os demais equipamentos encontram-se em 

excelente estado de conservação; (cadeiras, carteiras, armários, estantes, espelho, 

brinquedos, colchonetes, etc.); 

 

-Sala para Professores e Coordenação Pedagógica. A sala destinada para 

reuniões e coordenação dos professores é equipada de forma adequada para 

atendimento às especificidades a que se destina. Conta com mobiliário e diversos 

materiais para uso coletivo e ou empréstimo aos docentes quando for o caso; 

(literatura didático-pedagógica, revistas especializadas, coleções de projetos e 

técnicas pedagógicas, etc.) 
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- Salão de Múltiplas Funções. Contempla todas as turmas com atividades coletivas 

como: Teatro, exposições, festividades envolvendo Temas vivenciados nas atividades 

constantes do Calendário Escolar, Exibição de filmes e vídeos, etc.–todas as turmas, 

dispõem de TV nas salas de aula.  

 

- Cantinho da Leitura. Onde a professora pode contar histórias ou possibilitar o 

manuseio de    livros individualmente pelos alunos.  

 

- Brinquedoteca. Possui brinquedos comuns e pedagógicos para a estimulação, 

desenvolvimento da coordenação motora e lazer das crianças, dispondo de espaço 

físico próprio. 

 

- Solário. Espaço destinado para as crianças na realização de brincadeiras ao ar livre, 

oportunizando as mesmas o banho de sol.  

 

- Parquinho de areia. Espaço com maior frequência, mesmo contemplando todas as 

turmas, sendo frequentado mais por alunos das turmas de maternal. 

 

- Espaço para Recreação. O 

Cantinho do Girassol conta com 

pátio coberto em cada setor para 

desenvolver atividades lúdicas para 

outras estimulações e atividades, 

além de parque com areia. Na área 

Semente do Girassol localiza-se o 

Solário, local destinado à realização 

de atividades ao ar livre e exposição 

das crianças ao sol, em horário 

determinado. 

 

 

- Ginásio de esporte e recreação. Desde a data de 15 de setembro de 2018, a 

instituição conta com o Ginásio de Esportes e Recreação reinaugurado na citada 

data, após reforma geral contando agora, com cobertura e arquibancada o que 
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enriqueceu e diversificou muito as atividades esportivas e de recreação e conforto 

para a comunidade escolar, quando da realização de eventos. 

 

- Cozinha Industrial: a cozinha é bem equipada, com um rigoroso controle de 

qualidade e higiene no preparo dos alimentos para atender a todas as crianças no 

período integral. O cardápio das refeições é elaborado por uma nutricionista 

adequando à faixa etária da criança e alimentação específica/dieta especial para 

alunos portadores de patologias. 

 

- Lavanderia Industrial: local exclusivo para higienização de roupas de banho, e de 

cama. A lavanderia é bem equipada com todo o maquinário adequado para atender a 

demanda. 

 

No âmbito da educação infantil os materiais podem ser recicláveis ou 

reutilizáveis, industrializados, artesanais, de uso individual e/ou coletivo, sonoros, 

visuais, riscantes e/ou manipuláveis, de diversos tamanhos, cores, pesos e texturas, 

com diferentes propriedades. Entretanto, a intencionalidade pedagógica não pode 

ignorar e sobrepujar a capacidade da criança de transformar e criar por meio desses 

materiais no contexto educativo. 

Companhia de teatro: 

Bebelume 

 

Projeto: Bebê na 

fita 

Diretora: Clarice 

Cardell 

 

A rotina pode ser 

o caminho para evitar 

atividades esvaziadas 

de sentido, rituais 

repetitivos, reprodução 

de regras e fazeres 

automatizados. Para 

tanto, é fundamental que a rotina seja dinâmica e flexível. Vale destacar que as ações 

da rotina devem se pautar nas necessidades das crianças, e não nas relações de 
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trabalho dos adultos. Cresce a relevância de um planejamento cuidadoso, flexível, 

reflexivo que minimize o perigo da rotina ser monótona, distante e vazia de sentido 

para as crianças e até para os profissionais da educação.  

 

O acolhimento e inserção, constituem também um dos temas caros na 

organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil. Muitas vezes, a inserção 

da criança em um novo contexto vincula-se às experiências de separação de sua 

família por um determinado período do dia. Daí a importância de se debater sobre o 

acolhimento (e as formas de efetivá-lo) como ponto a ser contemplado no 

planejamento curricular. Ressalta-se que esse período pode ser abordado de 

diferentes pontos de vista: o olhar da criança, das famílias e/ou responsáveis, e o da 

instituição de educação para a primeira infância.  

 

Ações de acolhimento precisam prever que linguagens, sentimentos, 

emoções, aprendizagens estejam oportunizando a consolidação da liberdade, da 

autonomia e do protagonismo infantil, e não apenas respondendo ao cumprimento de 

ordens com o objetivo de disciplinar os corpos infantis para o modelo escolar 

tradicional.  

 

Todos, crianças e adultos, são sensíveis ao acolhimento. Para que isso ocorra, 

é fundamental que se faça compreender que o processo de acolhimento exigirá 

esforços tanto da criança e de seus pais, que buscam adequar-se a essa nova 

realidade social, como também do professor e instituição educativa, que precisam 

preparar-se para recebê-la.  

 

  O estabelecimento de vínculos positivos depende fundamentalmente da forma 

como a criança e sua família e/ou responsáveis são acolhidos na instituição que oferta 

Educação Infantil. O acolhimento da criança envolve aconchego, bem-estar, amparo, 

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

cuidar, o que amplia o papel e a responsabilidade da instituição nesse momento. A 

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

criança que orienta suas práticas.  
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  Pensar como se dará a chegada das crianças (novas ou não) nos primeiros 

dias do calendário e no decorrer do ano letivo, pensar nos tempos, materiais e 

ambientes, nos profissionais da educação e suas atribuições, nas famílias e/ou 

responsáveis e suas inseguranças são aspectos importantes para assegurar a 

qualidade do acolhimento.  

 

O acolhimento é um princípio a ser concretizado em várias situações que 

acontecem com as crianças: nos atrasos, no retorno após viagem ou doença, em um 

acidente ou incidente durante o ano letivo. Isso porque o acolhimento, para além das 

datas, materializa a humanização da educação, valendo, portanto, para os primeiros 

dias e também ao longo do processo educativo. 

 

 Rotina Estruturada  

 

De acordo com o Currículo em Movimento – caderno 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.    

 

Geralmente, a rotina abrange recepção, roda de conversa, calendário e 

clima, alimentação, higiene, atividades de pintura, descanso, brincadeira livre 

ou dirigida, contação de histórias, entre outras ações. (2014, pag.52-53)  

 

A rotina constitui a parte 

central, a parte fixa entre as 

possibilidades a serem 

desenvolvidas no cotidiano em sala 

de aula. Contribui nesta percepção, 

os conceitos de rotina e cotidiano, 

apresentados no próprio currículo:  

 

Rotina - É uma categoria pedagógica que os responsáveis pela educação 

infantil estruturaram para, a partir dela, desenvolver o trabalho cotidiano nas 

instituições de educação infantil. [...] A importância das rotinas na educação infantil 
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provém da possibilidade de constituir uma visão própria como concretização 

paradigmática de uma concepção de educação e de cuidado (BARBOSA, 2006: 35 

apud CURRÍCULO EM MOVIMENTO, EDUCAÇÃO INFANTIL, pag. 53).  

 

Cotidiano – [...] refere-se a um espaço-tempo fundamental para a vida 

humana, pois tanto é nele que acontecem as atividades repetitivas, rotineiras, triviais, 

como também ele é o lócus onde há a possibilidade de encontrar o inesperado, onde 

há margem para a inovação [...]. José Machado Pais (1986:10) afirma que não se 

pode reduzir o cotidiano ao rotineiro, ao repetitivo e ao a-histórico, pois o cotidiano é 

o cruzamento de múltiplas dialéticas entre o rotineiro e o acontecimento (BARBOSA, 

2006: 37 CURRÍCULO EM MOVIMENTO, EDUCAÇÃO INFANTIL, pag. 53). 

  

Os docentes, propõem as atividades abaixo descritas como ponto de partida 

para o planejamento e o fazer pedagógico junto às crianças: Bebês e Crianças Bem 

Pequenas, como atividades essenciais:  

 

➢ Acolhida – Atualmente na acolhida são observadas ações contidas no 

protocolo de prevenção da COVID-19, as crianças são recebidas no 

portão onde suas mochilas e mãos são higienizadas e temperatura 

aferida, depois são encaminhadas para as salas de atividades. 

➢ Café da manhã – Depois de todas as crianças em sala, estas são 

encaminhadas para o espaço no pátio interno próximo as salas para o 

café da manhã. 

➢ Higienização – aos poucos se dirigem ao banheiro para lavar as mãos 

e bocas. 

➢ Rodinha – Na sala de referência ou outro espaço fora da sala 

acontece a chamadinha: quantos somos, calendário, como está o 

tempo, a conversa informal onde acontece a escuta sensível, a 

musicalidade e etc.    

➢ Momento da História: contação de histórias, exercício de escuta, 

concentração e atenção. Pode ser introduzido com música direcionada 

e com a devida exploração da capa do livro.   
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➢ Brincadeiras 

supervisionadas – 

Momento do brincar 

extraclasse, brincadeiras 

livres e/ou dirigidas de 

acordo com a temática da 

semana ou a escolha das 

crianças -  parquinho, 

jogos simbólicos, 

brinquedos de montar, 

Massinha, Brinquedos, 

Fantasias, etc. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 O Cantinho do Girassol organiza a sua rotina diária contemplando todos os 

setores e funções com o objetivo de melhor atender aos alunos, tornando os espaços 

da instituição em ambientes prazerosos promovendo o seu bem-estar: 

  

a) Refeitórios: 

 

       A instituição conta com 02 refeitórios sendo um localizado no Setor 

Semente do Girassol para atendimento às crianças de berçário II-01 turma e 03 turmas 

do maternal I e outro localizado no Setor Criança Feliz para atendimento às crianças 

do maternal-02 turmas e 05 turmas do maternal II com excelente estrutura e 

organização, nos refeitórios são servidas cinco refeições diárias aos alunos. O 

mobiliário é adequado para atender as especificidades das crianças de acordo com a 
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faixa etária. A instituição conta também com um refeitório bem equipado para 

refeições dos funcionários. 

 

De acordo com o Termo de Colaboração, devem ser ofertadas 5 (cinco) 

refeições diariamente. Os horários abaixo devem ser seguidos: 

 

ROTINA DOS REFEITÓRIOS 

Horário da Instituição 7h às 17h 

ROTINA  

 E
N

T
R

E
 

 

HORÁRIOS 

Café da Manhã 7h10 - 7h25 

Lanche 9h25 - 9h40 

Almoço 11h40 - 12h10 

Lanche da tarde 14h10 - 14h25 

Jantar 16h25 - 17h 
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b) Higiene: 
 
 
 
- Bucal 
 

a. Iniciar a limpeza com escova de dente 

(de cabeça pequena e cerdas macias) e 

pasta de dente sem flúor, assim que a 

criança tiver os dentes (posteriores). 

 

b. Trocar a escova de dente, sempre que 

se observar o desgaste das cerdas. 

 

c. Higienizar os dentes depois das 

refeições e antes de dormir, com 

movimentos circulares sempre da 

gengiva em direção ao dente, escovar a 

língua para retirar a placa que nela 

também se forma. A fim de evitar o aparecimento de fungos, as escovas de dentes 

devem ser lavadas com água corrente e mantidas em lugar limpo e arejado, em 

porta-escovas individualizados. 

 

d.  A escova de dente, o pente, as chupetas, os copos, os mordedores são de uso 

individual e devem estar identificados com o nome da criança. 

 

- Banho 

 

a. O banho é um momento privilegiado de construção da consciência corporal e do 

estabelecimento de intimidade e vínculo com as pessoas que regularmente cuidam 

das crianças. Permite, além da higiene corporal, um momento de interação da 

criança com o adulto. 

 

b. Durante todo o procedimento do banho, deve-se explicar à criança, olhando para 

ela, que ação está realizando. Isso faz a criança compreender a importância da 

higiene, a estimular, a participar e adquirir autonomia em pequenas ações, como 
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lavar as próprias mãos, levantar a cabeça e os braços.  Aos poucos, a criança vai 

adquirindo autonomia para se despir e se vestir, à medida que vai crescendo. 

c. O banho deve ser diário e durante o turno vespertino, exceto em casos específicos. 

 

d. Pode ocorrer uma ou mais vezes ao dia, a depender da situação e do clima.  

 

e. O profissional que estiver dando banho nas 

crianças deve manter as unhas sempre 

aparadas e, no momento do banho, é 

necessário retirar anéis, pulseiras ou outros 

objetos que possam oferecer riscos às 

crianças. 

 

f. A cuba/banheira deve ser higienizada, 

antes do banho de cada criança, usando 

esponja sintética exclusiva para esse fim, 

esfregando com água e sabão para 

remover resíduos orgânicos e enxaguando 

bem. 

 

g. Separar as roupas da criança antes de 

iniciar o banho e deixar todos os objetos 

que serão utilizados no banho com fácil 

acesso. 

 

h. Não se pode deixá-las sozinhas em nenhum momento, deve-se manter sempre 

uma mão segurando a criança. 

 

i.  No banho de chuveiro, para as crianças maiores, o piso deve ser protegido por 

material antiderrapante, que deve ser mantido sempre limpo para evitar o acúmulo 

de germes. 

 

j. Acomodar as roupas usadas na mochila das crianças pequenas, sendo que as 

crianças maiores devem fazer essa tarefa. 
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k.  A toalha de banho é de uso individual; 

l. Usar preferencialmente o sabonete líquido, com indicação de acordo com a faixa 

etária; para evitar queimaduras nas crianças é importante verificar sempre a 

temperatura da água do banho com a face interna do antebraço, antes de imergir 

a criança. 

 

m. Retirar o excesso de fezes, caso a criança tenha evacuado, com algodão 

umedecido e água morna ou lenço umedecido, antes do banho. 

 

n. Seguir a sequência: lavar a face, cabelos, tronco, membros, genitais e a região 

perianal, mantendo o diálogo a fim de que ela perceba as partes de seu corpo. 

 

o. Enxaguar bem a criança eliminando todos os resíduos, cuidando para que não 

escorra espuma em seus olhos e ouvidos. 

 

p. Não usar talco, pois pode provocar alergias e sufocamento. 

 

q. Os cabelos das crianças devem ser lavados regularmente e, para penteá-los, a 

criança deve usar o seu próprio pente. É fundamental que os cabelos sejam bem 

secos após a lavagem. 

 

r. Alguns materiais são de uso individual. Portanto são acondicionados e guardados 

individualmente, como por exemplo; pentes e demais materiais utilizados na 

higiene. 

 

s. Retirar a criança pequena com cuidado, enrolando-a em uma toalha limpa, seca e 

de uso individual. As crianças maiores devem se enxugar sozinhas, com a 

orientação do adulto que as acompanha. 

 

t. Ao final, enxugar bem sua cabeça, dando especial atenção aos cabelos, pescoço, 

axilas, atrás das orelhas, entre os dedos dos pés e das mãos, assim como as 

dobrinhas, evitando assim as assaduras. 

 

u. Vestir a criança, conforme a temperatura do dia. 
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v. Nunca adiar a troca de fraldas, que deverá ser realizada de acordo com a 

necessidade individual da criança e nunca em horários pré-determinados. 

 

- Higiene das Mãos 

 

Seguindo as medidas de higiene para o controle da Pandemia, a instituição 

segue rigorosamente o protocolo de higiene:  

 

a. Por meio do tato, as crianças exploram o mundo e, assim, também entram em 

contato com microrganismos invisíveis a olhos nus, como vírus, bactérias, 

protozoários e vermes. 

  
b. A lavagem das mãos é princípio básico de 

higiene. Constitui recurso simples e 

altamente eficaz na prevenção de doenças, 

bem como importante prática social a ser 

aprendida pelas crianças no processo de 

socialização. É recomendável que lavem as 

mãos na frequência necessária e de modo 

correto. 

            

c. Desenvolver o hábito de lavar as mãos – nas 

crianças e na equipe – após os cuidados 

pessoais, as atividades, o uso do sanitário e 

antes das refeições, requer condições 

materiais, como a disponibilidade de pias em 

locais estratégicos e acessíveis às crianças 

e aos adultos, com água corrente, sabonete 

líquido, papel toalha, recursos necessários para 

que essa prática, efetivamente, aconteça na instituição educacional. 

 

d. Acima de tudo, são necessários educadores cientes da importância da própria 

higiene pessoal, a fim de servirem de modelo para as crianças. Os profissionais 
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que atuam diretamente com as crianças necessitam de atenção redobrada com 

suas próprias unhas, que devem ser mantidas cortadas e limpas. Os profissionais 

devem sempre lavar as mãos após as brincadeiras na área externa ou nas áreas 

comuns: pátios, solários, outros e após ir ao banheiro. 

 

- Sono 

 

a. A indicação de que as crianças sentem necessidade de dormir durante o dia não 

significa que todas devem dormir no mesmo horário e que têm o mesmo tempo de 

sono. Algumas precisam dormir de uma a duas horas, outras necessitam somente 

de momentos de descanso, de relaxamento ou um pequeno cochilo e há ainda as 

que não dormem. 

 

b. A instituição dispõe de propostas concomitantes, para atender às crianças que 

querem dormir ou descansar, bem como para aquelas que não dormem.  

 

c. Existe uma média das necessidades de sono da criança em cada período 

etário. Também cabe lembrar que o sono, como um aspecto da rotina da 

Educação Infantil, não pode ser vinculado à punição, chantagem ou gratificação. 

 

d.  A criança deve dormir ou ficar acordada, 

porque sente vontade. As crianças que 

estão dormindo, assim como as que estão 

acordadas, devem estar sempre 

acompanhadas pelo professor e/ou 

monitor.  

 

e. Durante o sono da criança, as 

intercorrências percebidas deverão ser 

comunicadas às famílias. 

 

f. A instituição deve realizar entrevista com as 

famílias e/ou responsáveis para conhecer 
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os hábitos de dormir da criança, seu estado de saúde, os horários de sono, hábitos 

alimentares, entre outros. 

g. O espaço do sono precisa ser bem arejado e com iluminação controlada para o 

conforto das crianças. As paredes devem ser de cores suaves e o piso com 

revestimento de fácil limpeza. Roupas de cama e chupetas não podem ser 

compartilhadas para evitar a transmissão de doenças. 

 

h.  A sala para o sono não deve ser escura, precisa de luz indireta, de modo que as 

crianças diferenciem o sono da tarde do sono noturno. Isso permite que elas não 

durmam demais, ficando sem sono à noite, além de garantir a visualização de toda 

a sala quando acordam, evitando acidentes. As janelas devem ficar abertas para 

favorecer a circulação do ar. 

 

i. Os colchonetes devem estar dispostos com, no mínimo, 15 cm de distância um do 

outro e devem ser higienizados com álcool 70% ou solução adequada, antes de 

serem usados. Por medida de segurança para a prevenção do Coronavírus o 

distanciamento e a disposição dos colchonetes tem que obedecer aos critérios 

contidos nos protocolos de higienização. 

 

j. Antes de guardar os colchonetes, deve-se retirar os lençóis e estes devem ser 

colocados em lugar apropriado.  

 

k. Para a preparação do sono (fase 1 – adormecimento), pode ser utilizada música 

suave em baixo volume (clássica, instrumental, sons da natureza, cantigas de 

ninar). Sons e TVs devem ser desligados enquanto as crianças estiverem 

dormindo. 

 

l. As crianças podem dormir com objetos trazidos de casa ou da instituição, se isso 

as deixar mais seguras e não oferecer risco de machucá-las. No entanto, o uso de 

chupetas ou do dedo deve ser, aos poucos, abandonado, com incentivo dos 

professores/monitores, em parceria com as famílias e/ou responsáveis.  

 

m. Para as crianças que não dormem no horário previsto, outros espaços da 

instituição devem ser organizados com propostas planejadas, incluindo espaço 
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para relaxamento com colchonetes, tapetes e almofadas. Também, deve haver 

brinquedos, como jogos de memória, quebra-cabeça, dominós, blocos de montar 

e devem ser realizadas brincadeiras, leitura de histórias, entre outras, sempre sob 

a supervisão de um professor e/ou monitor. 

 

2. Relação Escola Comunidade 

 

A interação entre família e escola no processo educativo do aluno proporciona 

um bem maior, que é o sucesso do educando em todas as esferas do seu 

desenvolvimento, seja no campo acadêmico e/ou no pessoal. A parceria entre essas 

duas instituições possibilita que o processo educacional seja construído a fim de 

oferecer ao educando uma sólida formação e preparação para que o mesmo atue 

autonomamente na sociedade.    

              

Como seres sociais, trazemos conosco a herança cultural que caracteriza 

nossa forma de ser, agir, pensar e de estar-existir no mundo e, nesse sentido, as 

experiências acumuladas pelo educando em sua convivência em família e também no 

âmbito escolar, marcam sua forma de ser sujeito frente à aprendizagem. Pensar em 

uma educação de qualidade, elaborar planos de ação, projetos pedagógicos e 

reuniões pedagógicas em uma escola, sem uma efetiva interação com a família é 

como se tivéssemos construindo uma casa onde os alicerces não são bem firmes. 

Escola e família são a base da construção da identidade do indivíduo, por essa 

razão, devemos construir parcerias para contribuir no desenvolvimento integral do 

educando. 
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No que se refere às especificidades da Educação Infantil, a relação entre a 

instituição e as famílias não pode ser esporádica, mas sim sistemática e com 

intencionalidade educativa, uma vez que os efeitos são constituídos a partir desse 

vínculo. Assim, para que 

os laços sejam 

estreitados, a relação seja 

de confiança mútua e o 

núcleo das ações seja a 

criança, a instituição 

educativa para a primeira 

infância precisa se 

organizar no sentido de: 

 

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

de todas as crianças;  

➢ Considerar famílias e/ou responsáveis e comunidade parceiros 

protagonistas da instituição educativa;  

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

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

preocupações, reivindicações e trocar informações sobre as crianças; 

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

que oferta Educação Infantil por meio de fotos, projeções de slides ou 

filmes de uma atividade, de exposições de produções infantis, de 

reuniões ou participação direta das famílias e/ou responsáveis nas 

atividades da instituição educativa; 

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

atividades ou projetos com as crianças;  

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

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

 

- Acolhida Diária dos Alunos com Musicalização 

  

Os alunos são acolhidos diariamente na Área próxima ao portão principal da 

instituição por componentes do Corpo Docente às 7h. Esse momento remete à própria 
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história da escola e é realizado há muitos anos. A acolhida, configura a primeira 

atividade das crianças na rotina escolar. Neste momento, os alunos são 

recepcionados com cumprimentos e orientações. As famílias solicitam 

esclarecimentos sobre assuntos variados e se o assunto necessitar de maiores 

esclarecimentos, os interessados são encaminhados para os Setores pertinentes. 

  

Durante cerca de 10 a 15 minutos, são executadas músicas infantis (cantigas 

de roda, músicas com temas sobre valores, higiene, folclore etc.)  As músicas visam   

favorecer a socialização, além de valorizar a cultura musical típica da infância, 

inclusive é apreciada pelos acompanhantes das crianças. Trata-se de um momento 

alegre para iniciar as atividades diárias.    

 

A instituição que atende à Educação Infantil deve ser, por sua natureza, um 

lugar de encontros e diálogos. Instituição educativa e a família e/ou responsáveis, 

exercendo funções distintas e complementares, precisam ter um objetivo comum: 

possibilitar às crianças o seu desenvolvimento integral, considerando os ritmos e 

tempos de cada sujeito.  

 

Diariamente é realizada pela Diretora Pedagógica, Professores e Monitores a 

recepção e o acolhimento das crianças e famílias. Esta atividade visa à aproximação 

entre famílias / crianças / educadores, possibilitando um ambiente harmônico, de 

integração, segurança, proteção, confiança, troca de experiências, esclarecimentos 

de rotinas e observação entre os Professores, Monitores e os Responsáveis pelas 

crianças. 

 

Reunião de Pais   

 

       A Equipe Pedagógica planeja a chamada de pais para reuniões ordinárias, 

bimestrais ao longo do ano letivo, de acordo com o Calendário Escolar. A primeira 

reunião, é a Reunião Geral envolvendo todas as famílias, logo após finalizadas as 

matrículas de todas as turmas, (geralmente duas semanas após o início do ano letivo) 

e tem como objetivo, apresentar aos pais a instituição, suas dependências, a 

organização dos ambientes e tudo que envolve o processo educativo, toda a equipe 

gestora e apresentação entre professor e família.  Nesta reunião são exploradas as 
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diretrizes centrais do trabalho planejado para o ano, juntamente com os projetos 

especiais, o Calendário Escolar, o Projeto Político-Pedagógico e o regimento interno 

contemplando os direitos e deveres relativos à comunidade escolar, assim como as 

especificidades do trabalho de cada professor, e a escuta das expectativas das 

famílias.  

 

Parte desta reunião 

acontece sob a 

coordenação da gestão 

escolar, no Salão de 

Múltiplas Funções. E em um 

segundo momento sob a 

coordenação de cada 

professor em sala de 

referência.   

 

As demais reuniões são 

guiadas por pautas, coletivamente construídas, garantindo assim que as questões 

mais relevantes sejam amplamente tratadas em todas as turmas.  

 

Quando necessário, sob demanda e planejamento prévio, o professor pode 

contar com o apoio ou colaboração da equipe Pedagógica, Equipe Especializada e de 

Apoio ou Equipe Técnica, conforme o caso, para tratamento de assuntos específicos.   

 

Eventos abertos à comunidade 

  

Os principais eventos abertos à comunidade, além das reuniões de pais, são 

as previstas no Calendário Escolar principalmente: Festa Junina a Feira Cultural e o 

Natal das Crianças. São eventos em que a participação da família faz toda a 

diferença, eventos alegres, com apresentações artísticas das turmas que os tornam 

bastante ricos e representativos do trabalho desenvolvido. 

 

Em relação às datas comemorativas o que importa é tornar datas e festas 

carregadas de sentidos para as crianças, colocando, como centro do planejamento 
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curricular, as aprendizagens dos estudantes, seu desenvolvimento e sua cidadania, a 

fim de que não haja um trabalho vazio de sentido e sem conexão com a realidade e 

percepção da criança.  

As datas comemorativas, têm sido abordadas de forma contextualizada, 

tendo em mente o respeito às diversas 

manifestações religiosas – no caso das 

datas religiosas como Páscoa e Natal, a 

contextualização da abordagem inclui a 

reflexão crítica sobre os aspectos sociais, 

ambientais e/ou comerciais e de incentivo ao 

consumo, no caso de outras datas como Dia 

das Crianças, da Mães e dos Pais – 

ressaltando as diferentes configurações 

familiares as quais as crianças pertencem - 

e da consciência negra – com o resgate e a 

valorização da cultura de matriz africana.  

 

Na Educação Infantil, o ensino religioso não é tratado como componente 

curricular obrigatório.  Portanto, não há a necessidade de sua efetivação, o que 

evidencia o respeito ao processo de identidade cultural da criança, que ainda está em 

fase inicial de desenvolvimento e, também, se consolidando por meio das 

experiências que vivencia com seus familiares. Nesse sentido, tendo sempre em 

vista a laicidade e a perspectiva de superar conceitos e práticas equivocadas, 

excludentes ou discriminatórias, as instituições que ofertam Educação Infantil não se 

constituem em espaços religiosos, devendo acolher e valorizar a diversidade.  

 

Atividades que acabam privilegiando alguns credos em detrimento de outros, 

como realização de comemorações ou atividades ligadas a datas religiosas, orações, 

contação de histórias ou canções de caráter religioso, não devem ser praticadas nas 

instituições da SEEDF. 

 

A religião é uma decisão pessoal e seu desenvolvimento se dá em meio às 

pessoas que compartilham da mesma crença, não cabendo, portanto, em um contexto 

de educação laico e pluralista.  
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É importante que as crianças conheçam culturas diversas, especialmente 

aquelas dos povos que constituíram a nação brasileira: indígena, africana e europeia. 

O conhecimento dessas culturas engloba a alimentação, os costumes, as festividades 

e vestimentas que lhes são peculiares, dentre outros aspectos. Quando esses temas 

são abordados, devem ser de maneira a apresentar a cultura, e não a induzir 

crenças ou ressaltar preconceitos, julgando uma cultura melhor ou mais válida que 

as outras. 

O respeito precisa ser vivenciado no contexto da Educação Infantil, portanto, a 

abordagem pedagógica precisa se constituir do conhecimento de si e do outro ao 

respeitar as semelhanças e diferenças que caracterizam cada sujeito, tratar de 

temáticas que contribuem para a formação das comunidades em sociedade, 

abordando aspectos humanos que envolvam convivência, responsabilidade, 

autoestima, solidariedade, colaboração, entre outros. 

  

 
  Hora Cívica:  nas sextas-feiras pela manhã é realizada a hora cívica, com a execução 

do Hino Nacional, sendo hasteada a Bandeira Nacional, a Bandeira do Distrito Federal 

e a Bandeira do Cantinho do Girassol. Conta com a participação de todas as turmas, 

sendo que a cada hora Cívica uma turma assume e comanda com a participação dos 

alunos as apresentações dos temas trabalhados na semana. A Hora Cívica promove 

aos alunos a ideia de Civismo e o respeito aos Símbolos Nacionais, despertando-os 

aos valores importantes para a formação da cidadania. No dia de reunião com as 

famílias todos são convidados a participarem da Hora Cívica e nota-se a emoção dos 

pais em ver a participação de seus filhos com postura de respeito à Pátria e ainda ao 

momento cultural, quando acontecem as apresentações da turma encarregada do 

momento. 

 

 

Atenção às Famílias com Vulnerabilidades 

  

Também são desenvolvidos importantes Projetos pelas equipes de 

Profissionais Especializados; Equipe Psicossocial e Nutricionista sobressaindo-se 

neste período de Pandemia em atenção às famílias e colaboradores com 

vulnerabilidades.     
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A Coordenação Geral do Cantinho do Girassol sensibilizada com a 

problemática de muitas famílias carentes, ocasionadas pela pandemia, envidou 

esforços juntamente com a Equipe Técnica para amenizar a situação contando com 

o apoio de Parcerias na doação de Cestas Básicas, Cestas Verdes, Cestas de 

Produtos de Higiene, Brindes para os Alunos e ainda a realização de exames 

laboratoriais básicos para alunos e funcionários, gratuitamente. A distribuição destes 

benefícios acontece esporadicamente durante o ano letivo e desde o início da 

pandemia essas doações acontecem de forma mais intensa. As entregas das 

doações são realizadas pela equipe (EEA).  

 

A instituição conta com a parcerias de pessoas jurídicas e físicas da 

comunidade e instituições parceiras, conta também com o apoio do Instituto Arapoti 

e Conselho Tutelar ministrando oficinas envolvendo a comunidade e o corpo docente 

com temas importantes como:   A Semana de Educação para a Vida, que também 

constitui um momento de aproximação com as famílias através da oferta de oficinas, 

palestras e atendimentos de interesse da comunidade escolar, respectivamente. 

 

No Cantinho do Girassol é desenvolvido, neste ano o Projeto HELIANTHUS- 

O SOL É PARA TODOS, em parceria com o CDCA/DF-Conselho dos Direitos da 

Criança e do Adolescente do Distrito 

Federal. Tendo como objetivo buscar 

o desenvolvimento pleno e integral 

das crianças e adolescentes, 

observando valores éticos e morais, 

assim como espírito crítico e 

cooperativo para o exercício 

consciente e participativo de sua 

cidadania. Para isso, serão 

desenvolvidas atividades voltadas 

para prevenção ao COVID-19; 

garantia de direitos das crianças e adolescentes por meio de atendimento de 

demandas que afetam sua saúde, oficinas, campeonatos, passeios, eventos 

culturais; e fortalecimento institucional por meio de reforma, construção e aquisição 
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de bens permanentes que viabilizem a complementação do atendimento de crianças 

e adolescentes. 

 

Linha de Ação:  

 

- Fortalecimento Institucional por meio de Construção, reforma e aquisição de 

bens permanentes; 

 - Ampliação e/ou construção de estruturas que viabilizem a complementação 

do atendimento de crianças;  

- Disseminação da cultura de paz e mediação de conflitos;  

- Ações de orientação, acolhimento e promoção do atendimento às diversas 

demandas que afetam a saúde física, psicológica e mental de crianças.      

 

Portanto, a finalidade maior desse projeto é intervir na situação de 

vulnerabilidade e risco da Ceilândia por meio de ações voltadas à prevenção do 

COVID-19, acolhimento de demandas, oficinas para crianças e jovens tenham 

atividades de lazer e que também:  

 

➢ Promovam a interação entre os atendidos de faixas etárias diferentes;  

➢ Proporcionem um ambiente de troca de experiências e crescimento pessoal;  

➢ Sensibilizem o apoio à cultura da paz e repreendam a intolerância por meio 

da mediação de conflitos. 

 

Recursos Humanos  

 

O Centro Social Luterano Cantinho do Girassol conta com recursos humanos 

compatíveis com a modalidade de ensino oferecida. Todo o pessoal docente, de 

direção, de coordenação, de serviços especializados e de apoio possui as 

qualificações necessárias ao exercício de suas funções, de acordo com os 

documentos norteadores da SEEDF. 

 

 Os professores e os monitores são selecionados dentro de critérios, de acordo 

com as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para as Instituições Educacionais 

Parceiras que Ofertam Educação Infantil – DPO’s, como também os que valorizam 
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suas experiências e formação profissional, primando o bom trato com crianças e no 

prazer profissional do exercício da função e de acordo com a modulação específica 

para distribuição do quadro de professores e monitores da SEEDF.   

Todos trabalham usando uniforme cedido pelo Cantinho do Girassol. É 

preocupação constante, a formação continuada desses profissionais através da 

participação em cursos oferecidos pela EAPE/SEEDF, da realização da Jornada 

Pedagógica (palestras, oficinas diversas) – realizada na instituição-, e ainda, nos 

encontros coletivos nas coordenações pedagógicas, e em projetos executados ao 

longo do ano letivo, com o que estão sempre se aprimorando e adquirindo novas 

técnicas para o atendimento e convívio com as crianças. 

 

   Os demais profissionais de contratação obrigatória e facultativa são também 

contratados de acordo com os critérios da SEEDF e do Cantinho do Girassol que são: 

 

a) Coordenador Geral; 

b) Diretora pedagógica; 

c) Coordenador Pedagógico; 

d) Secretário Escolar; 

e) Nutricionista; 

f) Psicóloga; 

g) Assistente Social; 

h) Motorista; 

i) Cozinheira; 

j) Porteiro; 

k) Auxiliar de Serviços Gerais/Manutenção; 

l) Auxiliar de Serviços Gerais/Lavanderia; 

m) Auxiliar de Cozinha; 

n) Serviços Gerais/Agente de Conservação e Limpeza; 

o) Agente de Segurança Patrimonial/Vigia; 

p) Auxiliar Administrativo; 

q) Jovem Aprendiz. 

 

3. Atuação do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem  
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A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (ASSISTENTE SOCIAL, 

NUTRICIONISTA E PSICÓLOGA) atua dentro da perspectiva Institucional, cujo foco 

de atuação é o contexto escolar, desenvolvendo ações institucionais, preventivas e 

interventivas para compreensão das queixas escolares, buscando assessorar o 

trabalho pedagógico da escola (vide anexo) a partir das seguintes dimensões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Objetivos E.E.A.  

   

PSICÓLOGA: 

 

➢ Conhecer o contexto e a dinâmica da escola em seus aspectos físico, 

organizacional e político; 

➢ Desenvolver uma escuta crítica, reflexiva e de qualidade nos diversos 

espaços e tempos da escola; 

➢ Intervir na melhoria das ações educacionais e nas necessidades das 

crianças para o seu desenvolvimento; 

➢ Contribuir na elaboração do Projeto Pedagógico; 

  

ASSISTENTE SOCIAL: 

 

➢ Contribuir na elaboração do Projeto Pedagógico; 

➢ Promover ações conjuntas com a direção e coordenação;  

➢ Fomentar o trabalho colaborativo; 
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➢ Intervir em demandas do processo ensino e aprendizagem com o 

objetivo de colaborar com o professor regente; 

 

NUTRICIONISTA: 

    

➢ Contribuir para a formação continuada da comunidade escolar;  

➢ Participar de momentos de formação continuada.  

➢ Contribuir na elaboração do Projeto Pedagógico; 

  

 

  - Ações da E.E.A.  

   

➢ Conhecer os meios utilizados para amenizar conflitos da instituição, 

através da observação; 

➢ Realizar escutas individuais com as professoras; 

➢ Participação nos conselhos de classe (quando solicitado pela equipe 

pedagógica); 

➢ Participação nas reuniões de pais; 

➢ Participação em eventos promovidos pela escola (reuniões com corpo 

docente e famílias); 

➢ Participar de reuniões e reflexões sobre as alterações no PPP da 

instituição; 

➢  Participar ativamente de ações coletivas para formação continuada, 

(Semana de Educação para a Vida, Escola de família, POASF e outros);  

➢ Promover as discussões em torno de caso a ser estudado;  

➢ Interação do EEA com a coordenação pedagógica; 

➢ Disponibilizar Fichas de Solicitação de Apoio para professoras que as 

solicitarem; 

➢ Apoiar e esclarecer a demanda e queixa apresentada pelo professor na 

solicitação de apoio; 

➢ Realizar avaliação individual do aluno através de encontro com os pais;  

➢ Quando necessário, fazer encaminhamentos para atendimentos com 

outros profissionais da E.E.A., visando esclarecimento sobre as 

necessidades do aluno. 
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4. Atuação dos Profissionais de Apoio Escolar 

 

➢ Proporcionar atendimento e apoio aos pais ou responsáveis que 

procuram a instituição com dúvidas a respeito de problemas 

relacionados aos alunos para ações preventivas; 

➢ Desenvolver ações conjuntamente com a Secretaria Escolar para evitar 

a evasão escolar através da busca ativa.    

➢ Engajamento com toda a Equipe Técnica e Serviços de Apoio à 

Aprendizagem para apoio e enriquecimento nas ações direcionadas ao 

fortalecimento de vínculos com a comunidade para participação ativa no 

processo da formação dos alunos;  

➢ Articular-se com a direção, coordenação pedagógica e psicológica da 

escola para o planejamento de atividades lúdicas com o conteúdo de 

educação alimentar e nutricional.  

➢ Identificar crianças portadoras de deficiências associadas a nutrição, 

comportamentos, peculiaridades e outros aspectos relevantes, para o 

atendimento nutricional adequado; 

➢ Implantar o Manual de Boas Práticas e desenvolver fichas técnicas 

envolvendo profissionais que cuidam da alimentação, Coordenação 

Geral, Nutricionista e Equipe Técnica; 

➢ Disponibilizar o atendimento pelos Serviços Especializados e de Apoio 

às crianças e suas famílias, possibilitando o fortalecimento das relações 

familiares e comunitárias e com a instituição, bem como o 

encaminhamento, quando necessário, à rede de apoio; 

➢ Atendimento individualizado e/ou em grupo pelos Serviços 

Especializados e de Apoio, acolhimento de busca espontânea e de 

agendamento a partir de encaminhamento da equipe técnica; 

➢ Acolhimento pelos Serviços Especializados e de Apoio com os 

responsáveis no ato da matrícula e renovação anual em parceria com a 

Secretaria Escolar, Direção e Coordenações Pedagógicas; 

➢ Programa Criança e Saúde em parceria com Instituto Sabin têm por 

objetivo identificar anemia, deficiência de ferro, alterações do colesterol 

e de alterações de hemoglobina entre as crianças atendidas no 

programa para orientar as famílias das crianças portadoras destas 
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alterações para o tratamento ou aconselhamento genético. Envolve 

secretaria escolar e Serviço de Nutrição; 

➢ Orientação e acompanhamento dos educadores, educandos e suas 

famílias contribuindo para o desenvolvimento e a formação do aluno em 

sua integralidade, interagindo com os demais Serviços Especializados e 

de Apoio à Aprendizagem – E. A. A, contribuindo para a melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem e promovendo a formação cidadã; 

➢ Atendimento individualizado e/ou em grupo pelo Serviço de Psicologia. 

Acolhimento de busca espontânea e de agendamento a partir de 

encaminhamento da Equipe Técnica. 

➢ Participação do Setor Psicossocial na Rede Social de Ceilândia, que é 

um espaço destinado as instituições da cidade de Ceilândia, com o 

objetivo de promover ações para prevenir e enfrentar a 

violência/violação de direitos contra crianças, adolescentes e adultos.  

 

5. Metodologias de Ensino Adotadas 

 

No intuito de promover aprendizagens significativas para os estudantes, 

procura-se dar ênfase inicial ao diagnóstico dos saberes já consolidados pelas 

crianças, a fim de que estes constituam o ponto de partida para a ancoragem de novas 

aprendizagens. Este diagnóstico busca muitas vezes recolher e analisar as 

representações conceituais vigentes em torno de qualquer temática, campo de 

experiência ou objetivo de aprendizagem em foco. Só a partir deste diagnóstico é que 

novos conhecimentos vão sendo explorados e construídos junto aos alunos de 

maneira contextualizada, considerando e respeitando a realidade social que os cerca. 

 

  O Centro Social Luterano Cantinho do Girassol promove um ensino que segue 

a linha "diálogo - ação – compreensão - participação” baseada em relações diretas da 

experiência do aluno. Assim sendo, a Educação é uma das mediações pela qual o 

aluno, pela intervenção do professor e por sua própria participação ativa, passa de 

uma experiência inicialmente confusa e fragmentada, a uma visão organizada e 

unificada. O professor amplia suas possibilidades de atendimento à diversidade 

apresentada pelas crianças, podendo considerar diferentes habilidades, interesses e 

maneiras de aprender no desenvolvimento de cada capacidade.   
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Desde o início da pandemia, os professores tiveram a oportunidade de 

participar de muitas formações, o que oportunizou conhecimentos indispensáveis para 

o enriquecimento das atividades, proporcionando momentos de aprendizados antes 

impensados e que permanecem como legado de uma época difícil para professores e 

alunos no processo de ensino-aprendizagem (criação de vídeos, operacionalização 

de registros do desenvolvimento do aluno e comunicação com as famílias). 

 

Outros aspectos destacam-se: 

 

- Organização e manutenção de espaços; 

- Higiene corporal; 

- Melhoria da relação professor e famílias; 

- Valorização dos profissionais de Educação, entre outros; 

- Utilização de redes sociais para comunicação diária com as famílias e 

ferramentas para captação de dados em relação aos alunos e suas famílias; 

- Fortalecimento da parceria dos pais com a professora no acompanhamento 

do desenvolvimento dos filhos. 

 

6. Plano de Ação da Coordenação Pedagógica 

 

De acordo com as Diretrizes e Currículo em Movimento e os documentos que 

normatizam o Sistema de Ensino do Distrito Federal a Coordenação Pedagógica 

constitui-se em um espaço-

tempo de reflexões sobre 

os processos pedagógicos 

e ensino e de 

aprendizagem e formação 

continuada, tendo por 

finalidade planejar, orientar 

e acompanhar as 

atividades didático 

pedagógicas a fim de dar 

suporte ao PPP.  
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             No Cantinho do Girassol, a Coordenação Pedagógica é realizada de acordo 

com as normas vigentes. A carga horária é distribuída como segue:  

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

DIA HORÁRIO ATIVIDADE 

  Segunda-feira 14h10 às 15h10 Estudo 

Terça-feira 14h10 às 15h10 Planejamento 

Quarta-feira 14h10 às 15h10 Planejamento 

Quinta-feira 14h10 às 15h10 Estudo 

Sexta-feira 14h10 às 15h10 Diário de classe, busca ativa e diário de bordo 

            

 O planejamento, a realização e a 

avaliação do espaço-tempo de 

Coordenação Pedagógica são 

também responsabilidade da equipe 

gestora em colaboração com todos 

os profissionais da educação da 

instituição em articulação com a 

Equipe Gestora da CREC/SEEDF, 

que acompanha a execução do 

objeto previsto no Plano de Trabalho 

que ratifica a parceria do GDF com o Cantinho do Girassol.   

   

- Objetivos: Refletir, planejar, orientar, acompanhar e avaliar os processos 

pedagógicos de ensino e aprendizagem e formação continuada do corpo docente.  

 

 - Ações  

 

➢ Implementar o Currículo da Educação Básica e as Orientações 

Pedagógicas em vigor da SEEDF.  

➢ Orientar, acompanhar e avaliar a elaboração e a execução do planejamento 

pedagógico desenvolvido pelos professores.  
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➢ Dar suporte técnico-pedagógico ao planejamento, desenvolvimento e 

avaliação. 

➢ Planejar momentos de estudos relacionados ao aprimoramento das 

estratégias pedagógicas utilizadas pelos professores.  

➢ Planejar, orientar e acompanhar a análise do desempenho dos alunos a 

partir do Relatório.   

 

 - Metas 

 

➢ Acolher novos professores, favorecendo a inserção e a adaptação de 

todos ao grupo de trabalho e o conhecimento da dinâmica desenvolvida 

na instituição;  

➢ Contribuir para a superação dos índices que demonstram fragilidade do 

trabalho; 

➢ Oportunizar reflexões pertinentes à constituição de umas verdadeiras 

práxis pedagógicas na articulação entre teoria e prática para todos 

professores e monitores; 

➢ Viabilizar diagnósticos e tomadas de decisões no que se refere ao 

acompanhamento das aprendizagens;  

➢ Facilitar o fluxo de informações concernentes à rotina escolar 

envolvendo todos os trabalhadores da educação;  

➢ Planejar ações levando em conta a temporalidade do calendário escolar 

privilegiando o avanço e a consolidação das aprendizagens; 

 

- Indicadores  

  

➢ Avaliações periódicas do andamento do trabalho junto ao grupo de 

gestão escolar e professores. 

 

 - Recursos Necessários 

  

➢ Coordenadora, Corpo Docente, Equipe Gestora, Acervo técnico-didático 

do PNBE -MEC, formação de professores.  
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- Documentos: Currículo em Movimento da Educação Infantil-DF, Orientações 

Pedagógicas, Indicadores de qualidade, PPP, normatizações, portarias e 

circulares.    

 

- Responsáveis: Equipe de Coordenação Pedagógica, Corpo docente, Equipe 

Gestora. 

 

- Atribuições do Coordenador Pedagógico  

  

  São atribuições do Coordenador Pedagógico: 

 

➢ Elaborar anualmente o Plano de Ação das atividades de Coordenação 

Pedagógica na UE; 

➢ Articular ações que garantam a realização da Coordenação Pedagógica. 

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

avaliação do PPP da instituição. 

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

execução, implementação e avaliação do PPP da Instituição.  

➢ Organizar a realização do Conselho de Classe.  

➢ Articular ações pedagógicas entre professores, direção e profissionais da 

CRE, assegurando o fluxo de informações.  

➢ Estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na implementação das 

Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para as Instituições Educacionais 

Parceiras que ofertam Educação Infantil, das Diretrizes de Avaliação da 

SEEDF vigente e do Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação 

Infantil, por meio de pesquisas, estudos individuais, em equipe e de oficinas 

pedagógicas.  

➢ Acompanhar as atividades pedagógicas dos professores durante a docência, 

bem como promover momentos de formação no período da coordenação 

pedagógica. 

➢ Acompanhar e orientar as atividades dos monitores e promover momentos de 

formação e de planejamento. 

➢ Supervisionar o registro do trabalho educativo no Diário de Classe, bem como 

os registros das observações que servirão de fonte de informações para o 
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preenchimento do documento oficial de avaliação da SEEDF, o Documento 

de avaliação vigente que registra as aprendizagens e desenvolvimento das 

crianças. 

➢ Divulgar, estimular e propiciar o uso de tecnologias de comunicação e 

informação, no âmbito da instituição.  

➢ Divulgar, participar e incentivar a participação dos professores em todas as 

ações pedagógicas promovidas pela instituição educacional e pela Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal.  

➢ Propor e preparar espaços/tempos de reflexão, discussão, elaboração e 

preenchimento de instrumentos e procedimentos avaliativos da equipe;  

➢ Subsidiar o professor quanto às adequações curriculares que se fizerem 

necessárias ao atendimento à criança com deficiência.   

➢ Orientar a comunidade escolar para o devido acolhimento à criança com 

deficiência.  

➢ Elaborar, com a equipe, relatórios das atividades desenvolvidas, propondo 

soluções alternativas para as disfunções detectadas.  

➢ Inserir os demais profissionais da instituição educativa no desenvolvimento das 

atividades, quando necessário.  

➢ Atender à comunidade escolar com cordialidade, presteza e eficiência.  

Executar outras atividades compatíveis com sua função, sempre que se fizer 

necessário. 

 

7. Estratégias de Valorização e Formação Continuada dos Profissionais de 

Educação 

 

A formação docente prescinde do desenvolvimento da consciência quanto a 

necessidade do trabalho coletivo, da prática reflexiva em favor de uma crescente 

autonomia na ação. Autonomia que não significa o empreendimento de ações isoladas 

e quiçá descomprometidas com as transformações necessárias.  

 

Na aprendizagem de ser coerente, importa perceber que de nada adianta o 

discurso competente se a ação pedagógica é impermeável a ‘mudança’”. (FREIRE, 

2003, p. 10). A formação do professor deve ter caráter contínuo exigindo investigação 
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permanente das problemáticas desnaturalizando o que está cristalizado como 

“verdade pedagógica”. 

  

No Cantinho do Girassol, tem-se valorizado uma cultura de formação que, para 

além dos contextos e programas específicos oferecidos pela Escola de 

Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação, privilegia também o espaço da 

coordenação pedagógica como espaço de formação – não apenas de planejamento 

didático – espaço de discussão entre pares, troca de experiências, fortalecimento da 

identidade docente, investigação de problemáticas locais, promovendo a manutenção 

do trabalho colaborativo. 

 

A formação continuada dos profissionais da educação deve contribuir para a 

melhoria dos processos de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar, com a perspectiva 

do desenvolvimento profissional docente, que contempla, além da formação, a 

valorização profissional e a melhoria das condições de trabalho de forma crítico 

reflexiva. 

  

A formação continuada dos docentes ocorre ao longo de toda a vida profissional 

e não deve ser encarada como um complemento para suprir lacunas e fragilidades 

teórico metodológicas, mas como um repensar permanente da prática pedagógica no 

contexto do cotidiano escolar, à luz dos estudos e pesquisas. Com isso a formação 

continuada contribui para a apropriação e ou revisão de concepções e práticas 

pedagógicas, transformando-a em práxis, por meio da reflexão crítica de situações e 

experiências de trabalho vivenciadas na própria escola e da atuação consciente dos 

docentes.  

 

O Cantinho do Girassol, valoriza, incentiva e oferece todas as oportunidades 

de formação ao corpo docente garantindo a participação do grupo em formação 

docente oportunizadas pela EAPE/SEEDF – seminários, cursos, palestras e na 

Jornadas Pedagógicas. 

 

8. Plano de Implementação da Cultura de Paz na Instituição 
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No Cantinho do Girassol várias atividades com o tema Cultura de Paz, são 

desenvolvidas com o corpo docente e as famílias. O Serviço Psicossocial em seu 

plano de ação desenvolve atividades com funcionários e famílias envolvendo 

palestras, oficinas e visitas, considerando as demandas, envolvendo temas como: 

Valorização da vida, Violência doméstica e familiar, violação de direitos, 

comunicação não-violenta, liberdade de expressão e a diversidade cultural, uso 

indevido de Álcool e outras drogas, bulliyng, mediação de conflitos, entre outros. 

 

Com execução do Projeto do CDCA/Helianthus, são desenvolvidas várias 

ações considerando também a Cultura de Paz, dentre as ações previstas nesse 

projeto, temos: palestras, 

oficinas, esportes, distribuição 

de kits de higiene, máscaras, 

cestas básicas, confraternização 

com comidas típicas das regiões 

brasileiras, campeonatos, 

exposição de trabalhos das 

crianças, distribuição de 

camisetas para os funcionários, 

todas as ações previstas serão 

realizadas no ano letivo de 2022. 

 

São previstas no planejamento das atividades pedagógicas a contextualização 

envolvendo os valores morais, valorização da vida e preservação do meio ambiente. 

 

9. Plano de Permanência Escolar dos Alunos 

 

O Cantinho do Girassol de acordo com seu Plano de Trabalho, oferece 

atendimento à comunidade com serviço educacional na Educação Infantil, primeira 

etapa da Educação Básica, atendendo o Primeiro Ciclo; Creche, nas fases de 

Bebês e Crianças bem pequenas.  

 

No Cantinho do Girassol por funcionar com atendimento para bebês e crianças 

bem pequenas, não é vivenciado abandono ou cancelamento de vagas, isto é 
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constatado pela grande procura e carência de vagas para estas faixas etárias. Os 

cancelamentos se dão de forma justificada; mudança de endereço, localidade muito 

distante da instituição e mudança para outro Estado da Federação.  

 

Sempre a Secretaria Escolar, Coordenação Pedagógica, docentes, Psicóloga 

e Assistente Social acompanham regularmente a frequência dos estudantes trocando 

informações à secretaria caso o aluno tenha faltas consecutivas. Os professores e os 

Serviço Psicossocial realizam Busca Ativa com a família para checar o motivo das 

faltas e dependendo do retorno dado pela família, em relação aos casos como 

omissão ou reincidência, a equipe reúne-se com a professora e coordenadora para as 

providencias cabíveis junto ao Conselho Tutelar.   
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X- AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E DA APRENDIZAGEM: CONCEPÇÕES E 

PRÁTICAS  

  

1. Avaliação das aprendizagens 

 

- Prática Avaliativa: procedimentos e instrumentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

A finalidade da avaliação na Educação Infantil é acompanhar o 

desenvolvimento da criança em todos os seus aspectos. A LDB expressa esta prática 

de maneira contundente ao dedicar ao assunto um dos três artigos da Seção relativa 

à Educação Infantil: 

 

(LDB; Art. 31). Na Educação Infantil 

a avaliação far-se-á mediante 
acompanhamento e registro do   
desenvolvimento da criança, sem o 
objetivo de promoção, mesmo para o 
acesso ao ensino fundamental. 
 

 

A avaliação da Educação Infantil é global e contínua e ocorre mediante 

acompanhamento, observação e registros de informações do desenvolvimento da 

criança, sem o objetivo de promoção, pois a mesma ocorrerá automaticamente ao 

término do ano letivo. 

 

Os Indicadores de Avaliação utilizados são: Efetividade e Desempenho. 

 

- Indicadores de Efetividade: indicam mudanças na qualidade de vida, no 

comportamento e em atitudes. 

 

  - Indicadores de Desempenho: evidenciam que as situações, serviços e produtos 

planejados como resultados imediatos foram alcançados. 

 

O processo de controle e avaliação interno do ensino e da aprendizagem é 

organizado pela instituição, subsidiado por procedimentos de observações e registros 

contínuos e terão por objetivo permitir o acompanhamento: 
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a) Sistemático e contínuo do processo de ensino e de aprendizagem, 

de acordo com os objetivos e metas propostos; 

b) Do desempenho da equipe gestora, dos professores, dos alunos e 

dos demais funcionários nos diferentes momentos do processo 

educacional; 

c) Da participação efetiva da comunidade escolar nas mais diversas 

atividades propostas pela escola; 

d) Da execução do planejamento curricular. 

 

Indicadores Internos 

 

 No Cantinho do Girassol os indicadores internos permitem avaliar 

continuamente a evolução das atividades previstas nas metas dos planos de ação ao 

longo do período que podem ter objetivos periódicos mensais, bimestrais, semestrais 

ou anuais de acordo com o Projeto Político-Pedagógico. 

 

 Nos últimos quatro anos o fluxo de alunos na instituição apresentou a 

seguinte variação de acordo com dados constantes no iEducar. 

 

 

MOVIMENTAÇÃO DE ALUNOS – 2018 A 2021 

ANO META MATRICULADOS DESLIGA-DOS 

TOTAL DE ALUNOS 
MATRICULADOS AO 

LONGO DO ANO 
LETIVO 

2018 251 84 30 249 

2019 275 235 46 271 

2020 275 104 05 275 

2021 275 275 12 273 

2022 251 251 17 (25/05/22) - 

 

  O Plano de Ação Pedagógica serve para indicar as atividades previstas para 

cada etapa de ensino.  A verificação dos indicadores de qualidade dos procedimentos 

de ensino praticados será da seguinte forma: 
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a) Reuniões avaliativas bimestrais com os professores e equipe de 

gestão (Conselho de Classe); 

b) Reunião bimestral com pais e professores; 

c) Planejamento Bimestral; 

d) Planejamento Semanal; 

e) Projeto Temático. 

 

  A cada bimestre é feito um relatório de acompanhamento e execução da 

proposta onde são avaliadas as ações realizadas, a participação e desempenho dos 

alunos nas atividades propostas, através dos instrumentos: Portfólios e Relatório de 

Desenvolvimento de Aprendizagem Individual da Criança sendo, portanto, 

providenciados os devidos registros para posterior anotações no RDIC semestral. 

  

 2. Conselho de Classe 

 

 O Conselho de Classe, órgão colegiado consultivo e deliberativo, de caráter 

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

e de aprendizagem, obrigatório em todas as etapas e modalidades da Educação 

Básica e tem por objetivo o acompanhamento e a avaliação do processo de 

desenvolvimento da criança. 

            

           O Conselho de Classe é, por excelência, espaço privilegiado para pensar, 

planejar, avaliar, avaliar-se e promover o encontro dos processos de ensinar e 

aprender com o alcance da desejada qualidade. 

            

 No Cantinho do Girassol o Conselho de Classe acontece duas vezes por ano 

ao final de cada semestre ou sempre que se fizer necessário.     

  

O desenvolvimento da criança na Educação Infantil deve ser constantemente 

acompanhado, por meio da observação atenta do professor, que registra seus 

avanços e dificuldades avaliando as atividades desenvolvidas e propondo novas, 

tendo por objetivo a superação dos obstáculos encontrados.  

 

http://www.cantinhodogirassol.com.br/
mailto:cgirassol@cantinhodogirassol.com.br


73 
 

Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Brasília - Centro Social Luterano Cantinho do Girassol  

QNM 30 – Módulos “B” e “C” Ceilândia-DF–Fone: (61) 3581-8098 – (61) 3373-1145 – CEP: 72.210-300 

www.cantinhodogirassol.com.br–cgirassol@cantinhodogirassol.com.br 

 O Conselho de Classe tem o sentido de ampliar o conhecimento sobre a 

criança, por meio da visão de diferentes olhares, em que todos os profissionais 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem discutem acerca da aprendizagem das 

crianças. 

 

Devem participar do Conselho de Classe: docentes, diretor pedagógico ou seu 

representante, coordenador pedagógico e, sempre que necessário, outros 

profissionais especializados e/ou pais. 

 

 O registro das reuniões de Conselho de Classe deverá ser registrado em 

formulário próprio e se o Conselho foi ordinário ou extraordinário. 

 

Durante o ano letivo, em cada semestre nas reuniões de Conselho Escolar, 

além das estratégias para manter as práticas que demonstram eficácia para a 

qualidade do processo de aprendizagem dos alunos, qualquer situação evidenciada 

que demonstre resultado inadequado ao desenvolvimento dos alunos é discutida e 

readequada, com planejamento de ações para buscar soluções que melhor conduzam 

à superação das dificuldades apresentadas. 

 

3. Avaliação Institucional  

 

No que se refere à Avaliação Institucional, conforme as Diretrizes de Avaliação 

Educacional SEEDF, entende-se que avaliação do trabalho da escola, se destina a 

analisar o desenvolvimento do seu projeto político-pedagógico, para identificar suas 

potencialidades e fragilidades e encontrar meios que garantam a qualidade social do 

trabalho escolar.  

 

Trata-se de um processo que analisa, retoma, reorganiza os processos 

utilizados na avaliação para as aprendizagens, procura instruir e melhorar as 

concepções e práticas que se materializaram na avaliação que ocorreu no cotidiano 

da sala de referência. Desta forma, avaliar todas as instâncias que compõem a 

organização escolar é pauta constante da avaliação com o intuito de colocar quaisquer 

ações a serviço das aprendizagens.   
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São envolvidos neste processo todos os setores da escola: Coordenação 

pedagógicas, EEA, professores, direção e outros segmentos que se façam 

necessários. A avaliação institucional, segundo nível da avaliação educacional, 

assume dois formatos: A) Autoavaliação praticada pela escola com a participação de 

todos os sujeitos que nela atuam (professores, equipe gestora, de coordenação 

pedagógica e administrativa, assim como os pais e ou responsáveis legais e pessoas 

da comunidade que colaboram para o desenvolvimento das atividades). B) Avaliação 

Institucional realizada anualmente sob coordenação da equipe gestora da parceria, 

geralmente aplicando um questionário aos pais.  

              

É uma avaliação do trabalho da escola por ela mesma, praticada de forma 

participativa. O seu Projeto Político-Pedagógico – PPP - é a referência para essa 

avaliação. Vários são os momentos do trabalho escolar que possibilitam o 

desenvolvimento dessa avaliação, como o Conselho Escolar, as coordenações 

pedagógicas, as reuniões diversas (como as que reúnem pais ou responsáveis legais 

e professores), momentos socioculturais e atividades de formação continuada. Os 

dados são colhidos através de questionários, no final de cada semestre, por ocasião 

da reunião bimestral.  
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XI- ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A organização curricular tem sido concretizada culturalmente nesta Instituição 

em torno de temáticas, contemplando as necessidades contextualizadas na realidade 

social escolar. 

 

1. Alinhamento com o Currículo da etapa - Educação Infantil   

     

A Base Nacional Comum Curricular reforça que o cuidar está integrado às 

ações de conhecer e explorar o mundo, desta maneira a formação de vínculos, 

proporciona segurança afetiva para a criança construir conhecimentos com o mundo 

e incentivar a autonomia permite que a criança enfrente e supere obstáculos.  

 

Instituir uma rotina transmite a sensação de segurança e ajuda no 

desenvolvimento da autonomia. Na Educação Infantil, as crianças constroem noções 

de identidade e subjetividade que precisam ser apoiadas. A postura do professor na 

condução das atividades da rotina é essencial ao aprendizado.  

  

2. Eixos integradores da Educação Infantil:  

 

Educar, cuidar, brincar e Interagir  

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, a 

SEEDF adota como Eixos Integradores do Currículo estes elementos basilares do 

trabalho educativo com as crianças: Educar e Cuidar, Brincar e Interagir. A atuação 

na Educação Infantil compreende as especificidades desta etapa bem como a 

concepção de criança como sujeito de direitos, entendendo que “É por meio das 

relações sociais que as crianças se apropriam, reproduzem e produzem 

atividades vivenciadas em sua sociedade” (CURRÍCULO EM MOVIMENTO, 

SEEDF, 2018, PÁG. 28).  

 

Na Educação Infantil, todas as ações se prestam a educar, a apresentar suas 

tradições culturais às novas gerações e inseri-las na sua sociedade, desta forma, o 

Currículo entende que “educar e cuidar são ações indissociáveis”. O ato de cuidar 
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vai além da atenção aos aspectos físicos, e educar é muito mais do que garantir à 

criança acesso a conhecimentos, experiências e práticas sociais [...]cuidado é, 

portanto, uma postura ética, de quem educa. (CURRÍCULO EM MOVIMENTO, 

SEEDF, 2018, PÁG. 29). No contexto da Educação Infantil,    

 

A criança interage tanto com crianças da mesma faixa etária e 
de outras idades quanto com os adultos, o que contribuirá 
efetivamente para seu desenvolvimento. Ressalta-se que as 
interações se estabelecem nas relações sociais, desde o 
nascimento, por meio de comunicação gestual, corporal e 
verbal. Constituem-se como possibilidades de ouvir o outro, de 
conversar e trocar experiências e de aprender coletiva e 
colaborativamente. (CURRÍCULO EM MOVIMENTO, SEEDF, 
2018, PÁG. 30) 

 

- Campos de Experiências  

 

Os campos de experiências 

reconhecem que a imersão das 

crianças em práticas sociais e 

culturais criativas e interativas 

promove aprendizados 

significativos. São um arranjo 

curricular que organiza e integra 

brincadeiras, observações, 

interações que acontecem na rotina 

da creche/escola. Dão 

intencionalidade para as práticas 

pedagógicas e colocam a criança no 

centro do processo. (CAMPOS DE 

EXPERIÊNCIAS: EFETIVANDO OS DIREITOS DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL, 2018, P. 11).  

 

         Os campos de experiências precisam ser trabalhados com INTENCIONALIDADE 

PEDAGÓGICA. Isso significa planejar atividades que integrem o que está proposto no 

currículo com os interesses e ideias das crianças do grupo. A partir da escuta ativa da 

turma e do conhecimento aprofundado do documento curricular, o professor promove 
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aprendizagens significativas às crianças. Essas atividades não devem ser 

concentradas em aulas específicas nem realizadas com hora marcada. Elas devem 

fazer parte de todos os momentos da jornada na Educação Infantil, como: 

 

➢ Acolhimento e despedida;  

➢ Atividades de livre escolha;  

➢ Momentos de grande grupo;  

➢ Momentos de pequenos grupos;   

➢ Momentos na área externa;  

➢ Rotinas de cuidado;   

➢ Diferentes contextos de aprendizagem, como atividades dirigidas pelo 

professor, festividades e encontros com as famílias, roda de conversa e 

hora da história.  

 

- Os campos de experiência que estruturam o Currículo em Movimento de 

acordo com a BNCC, são:  

  

➢ O eu, o outro e o nós;  

➢ Corpo gestos e movimentos;  

➢ Traços, sons, cores e formas;  

➢ Escuta, fala, pensamento e imaginação;  

➢ Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.  

 

- O campo de experiência; o eu, o outro e o nós, abrange: 

  

➢ A formação da identidade e alteridade;  

➢ Conhecimento, controle e domínio do próprio corpo, bem como ao 

conhecimento de suas capacidades e limitações;  

➢ Constituição da autonomia, da autorregulação, do autocuidado, bem como dos 

sentimentos de reciprocidade;  

➢ Compreensão e internalização da organização da sociedade, as diferenciações 

dos grupos sociais, as maneiras de viver e de trabalhar, o sentimento de 

pertencimento aos grupos sociais, dentre outros elementos que constituem a 
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vida cultural humana, a abordagem dos acontecimentos, as manifestações 

culturais e as relações Sociais em determinadas condições para elaborar as 

noções de tempo, de espaço e de consequências e o conhecimento da própria 

história e a história da humanidade e  constituir Sua identidade coletiva 

(CURRÍCULO EM MOVIMENTO, SEDF, 2018).  

 

 Em relação ao campo Corpo, gesto e movimento é essencial o trabalho corporal 

como instrumento de interação e comunicação que possibilita seu desenvolvimento e 

aprendizagem.  

 

 - O trabalho corporal educativo na Educação Infantil deve levar em conta:  

 

➢ A centralidade do corpo da criança, voltando-o para o conhecimento e 

reconhecimento de suas potencialidades, limites, sensações e funções 

corporais.  

➢ Abordagem do corpo, como veículo de expressão das diversas linguagens (a 

música, a dança, o teatro e as brincadeiras, dentre outras),  

➢ Jogos e brincadeiras de origem africana, indígena e europeia, que deram 

origem à população brasileira, por exemplo, devem ser considerados para o 

planejamento das ações na Educação Infantil e  

➢ Os cuidados físicos necessários com o corpo perpassam as interações da 

criança com o meio, com o outro e consigo mesma propiciando explorações de 

movimentos que envolvam o próprio repertório da criança, ampliando-o e 

abrangendo atividades que envolvam mímica, expressões faciais e gestuais; 

sonoridades; olhares; sentar com apoio; rastejar, engatinhar, escorregar e 

caminhar apoiando-se ou livremente correr; alongar; escalar; saltar; dar 

cambalhotas; equilibrar-se e rolar.   

 

Traços, sons, cores e formas  

 

Como campo de experiência, aborda as manifestações artísticas, culturais e 

científicas no intuito de propiciar o desenvolvimento da expressão criativa da criança. 
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Cabe ressaltar que, como organizador da prática educativa com a criança, o 

professor de Educação Infantil, ao voltar seu olhar e escuta sensível ao que a criança 

expressa, precisa ampliar sua percepção acerca dos contextos envolvidos em seu 

desenvolvimento nesse campo de experiência, valorizando as diversas formas de 

expressão e linguagens, como as artes visuais, a música, a dança e o teatro, 

elementos voltados à liberdade de criação, de imaginação e de experimentação. 

 

Esse campo de experiências deve primar pelo desenvolvimento do senso 

estético da criança.  

 

O campo escuta, fala, pensamento e imaginação envolvem experiências de 

falar e ouvir, de forma a potencializar sua participação na cultura falada, objetivando 

interlocuções mais prementes com as linguagens oral, escrita, corporal, artística e 

interações com a natureza e a sociedade, embora dialogue com as demais 

linguagens.  

 

Educação Integral 

 

A Educação Integral visa à formação do ser humano em sua integralidade, 

objetivando sua emancipação e ampliação dos espaços, tempos e oportunidades 

educacionais por meio de um processo formativo que se constrói a partir da integração 

entre escola e comunidade, dentro de princípios norteadores de Integralidade, 

Intersetorialidade, Transversalidade, Gestão Democrática – representado no 

diálogo escola e comunidade, Territorialidade e Trabalho em Rede, garantindo ao 

educando vivências e experiências democráticas. Tais princípios são peças 

fundamentais observadas pela instituição em seu planejamento, organização e 

execução das estratégias e ações pedagógicas diárias. 

 

 - Integralidade 

  

Este princípio “busca dar a devida atenção a todas as dimensões humanas, 

com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais”   

considerando que o processo formativo acontece ao longo da vida, este princípio 

desafia a escola a “fazer educação” contribuindo para a formação humana “por meio 
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de práticas educativas associadas a diversas áreas do conhecimento, tais como 

cultura, artes, esporte, lazer, informática, entre outras, visando ao pleno 

desenvolvimento das potencialidades humanas”   

 

A Instituição tem pautado suas ações diárias pela atenção ao desenvolvimento 

integral dos estudantes, oportunizando a reflexão, a visualização e o desenvolvimento 

das habilidades e competências socioemocionais, para além da abordagem 

puramente cognitiva do currículo, nomeado e problematizando sentimentos, afetos e 

emoções. Este movimento tem ganhado espaço também nas discussões de 

planejamento na coordenação coletiva e formações oportunizadas ao grupo de 

professores.  

 

  - Intersetorialização 

  

A Intersetorialização “assegura políticas públicas de diferentes campos, a fim 

de “potencializar a oferta de serviços públicos como forma de contribuição para a 

melhoria da qualidade da educação. ” O Cantinho do Girassol conta com importantes 

parcerias Inter setoriais que ocorre com a UBS nº 05- Ceilândia Norte (Campanha a 

respeito da luta e conscientização contra a Dengue; no que se refere  à prevenção e 

atenção  da saúde bucal, campanhas de vacinação,) , Conselho Tutelar-Ceilândia, 

(no acompanhamento, atendimento, investigação e supervisão de casos relativos ao 

desenvolvimento dos estudantes e os que extrapolam a competência da Instituição, 

palestras temáticas para a comunidade, (LIVE conscientização das famílias sobre a 

importância da atenção às crianças na realização das atividades escolares no período 

da Pandemia)Instituto Bancorbrás, Instituto Sabin; Instituto Cooper- Forte; 

Instituto Arapoti; Mesa Brasil, Panificadora Holyhood; Mesa Brasil; CEASA-

Banco de Alimentos - fortalecimento das redes de assistência social em prol da 

comunidade;    

 

- Transversalidade 

  

Busca por em prática a “concepção interdisciplinar de conhecimento, 

vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos estudantes e 

da comunidade”. 
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Em busca de abordar os conteúdos das diversas áreas de conhecimentos de 

forma significativa. No Cantinho do Girassol, a equipe pedagógica busca o 

fortalecimento no estabelecimento de vínculos capazes de contextualizar os 

conhecimentos, tornando-os relevantes para a compreensão e atuação nos contextos 

sociais reais que certamente, contribuirá ainda mais para a consolidação do princípio 

da transversalidade. 

  

Assim como as escolas, em suas respectivas esferas de autonomia e 

competência, é importante incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas a 

abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, 

regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Entre esses 

temas, destacam-se: 

 

- Direitos da criança e do adolescente (Lei nº 8.069/199016); 

- Educação para o trânsito (Lei nº 9.503/199717); 

- Educação ambiental (Lei nº 9.795/1999, Parecer CNE/CP nº 14/2012 e 

Resolução CNE/CP nº 2/201218); 

- Educação alimentar e nutricional (Lei nº 11.947/200919); 

- Processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso (Lei nº 

10.741/200320); 

- Educação em direitos humanos (Decreto nº 7.037/2009, Parecer CNE/CP nº 

8/2012 e Resolução CNE/CP nº 1/201221); 

- Educação das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-

brasileira, africana e indígena (Leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008, Parecer 

CNE/CP nº 3/2004 e Resolução CNE/CP nº 1/200422);  

- Bem como saúde; 

- Vida familiar e social; 

- Educação para o consumo; 

- Educação financeira e fiscal; 

-Trabalho, ciência E tecnologia, e diversidade cultural (Parecer CNE/CEB nº 

11/2010 e Resolução CNE/CEB nº 7/201023). 
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Na BNCC, essas temáticas são contempladas em habilidades dos 

componentes curriculares, cabendo aos sistemas de ensino e escolas, de acordo com 

suas especificidades, tratá-las de forma contextualizada. 

 

 - Diálogo Escola e Comunidade  

 

Este princípio procura legitimar os saberes comunitários como sendo do mundo 

e da vida, onde a instituição valoriza a relação com a comunidade para resgatar 

tradições e culturas populares. Na perspectiva deste princípio, o diálogo e as 

oportunidades de aproximação com as famílias proporcionam a coleta e atualização 

de dados sociodemográficos periodicamente favorecendo o conhecimento da 

comunidade.  

A Equipe pedagógica realiza reuniões com a comunidade para ciência sobre a 

rotina pedagógica, administrativa e apreciação de relatórios sobre o desenvolvimento 

das crianças.  

Neste período de enfrentamento da Pandemia, considerando os protocolos de 

cuidados para manutenção da saúde de todos, algumas estratégias são utilizadas 

para a manutenção do diálogo “instituição, educacional e comunidade” os professores 

utilizam redes sociais – WhatsApp, para envio de comunicados que buscam informar 

e preparar os pais sobre a rotina escolar, contribuindo em muito para o sucesso das 

ações planejadas.  

                

Somam-se a este princípio, as reuniões de pais periódicas com palestras 

contando com a participação das parcerias, sobre temas atuais para orientação das 

famílias e Projetos que ora estão em desenvolvimento. Os Serviços Especializados, a 

Coordenação Pedagógica, os Docentes e a Secretaria Escolar atuam rotineiramente 

na atenção às famílias no controle da frequência através da Busca Ativa. Quando as 

demandas são mais urgentes os pais são acionados via telefone ou são realizados 

atendimentos presenciais com agendamento.   
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- Territorialidade 

  

 O propósito deste princípio é ultrapassar os muros das escolas fazendo 

parcerias com a comunidade para subsidiar a criação de projetos socioculturais 

significativos e para o melhor aproveitamento das possibilidades educativas. 

 

Quanto a este princípio, o Cantinho do Girassol desenvolve parcerias com a 

comunidade e empresários locais no apoio para a realização de atividades 

extramuros recreativas, culturais, excursões, cinemas para o enriquecimento das 

atividades pedagógicas e desenvolvimento de conceitos e habilidades importantes 

para o processo do ensino contribuindo na construção de uma proposta que 

possibilite a ampliação das leituras da realidade que está ao redor da escola – 

comércios, paisagens etc. 

 

- Trabalho em Rede  

  

O princípio trabalho em rede e convivência escolar estabelece que todos devem 

trabalhar em conjunto, trocando experiências e informações, com o objetivo de criar 

oportunidades de aprendizagem para todas as crianças de forma que exista uma 

corresponsabilidade pela educação e pelo desenvolvimento da criança.       

               

No Cantinho do Girassol o planejamento pedagógico é voltado pela realização 

do trabalho em rede. Entende-se que as estratégias desenvolvidas na Coordenação 
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Pedagógica Coletiva reafirmam o trabalho em rede, o diálogo entre as docentes no 

intuito de ampliar as possibilidades de acolhimento e inserção da criança para a 

condução do seu desenvolvimento.    

            

O Cantinho do Girassol entende e defende a Educação Integral como fator 

primordial ao processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, com vistas a 

desempenhar suas funções de orientação e cuidado no acolhimento de nossas 

crianças, num contexto teórico-prático interdisciplinar, contextualizado e flexível.       

 

Os sujeitos constituem-se a partir de sua integralidade afetiva, cognitiva, física, 

social, histórica, ética e estética, por isso a educação integral perpassa todas as 

etapas e modalidades da educação básica, valorizando o diálogo entre os saberes 

formais e os saberes socialmente construídos para que juntos adquiram sentido e 

sirvam como agente de mudança do ser e da sociedade em que ele está inserido. 

Além disso, a escola, como espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva, deve 

se fortalecer na prática coercitiva de não discriminação, não preconceito e respeito às 

diferenças e diversidades. 

 

A Educação Infantil 

sendo também uma etapa da 

Educação Básica deve visar à 

formação e ao 

desenvolvimento humano 

global, compreendendo a 

complexidade desse 

desenvolvimento, rompendo 

com visões reducionistas que 

privilegiam ou a dimensão 

intelectual (cognitiva) ou a 

dimensão afetiva. Significa, assumir uma visão plural, singular e integral da criança, – 

considerando-os como sujeitos de aprendizagem.   

 

http://www.cantinhodogirassol.com.br/
mailto:cgirassol@cantinhodogirassol.com.br


85 
 

Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Brasília - Centro Social Luterano Cantinho do Girassol  

QNM 30 – Módulos “B” e “C” Ceilândia-DF–Fone: (61) 3581-8098 – (61) 3373-1145 – CEP: 72.210-300 

www.cantinhodogirassol.com.br–cgirassol@cantinhodogirassol.com.br 

Não se espera que as 

crianças, na Educação Infantil, 

dominem o sistema alfabético. 

O que se pretende é que 

reflitam sobre esse sistema e 

participem criticamente da 

cultura escrita, de modo a 

desenvolver o prazer pela 

literatura, fruindo e exercitando 

a leitura e a escrita de acordo 

com suas possibilidades, ao ter 

como recursos as interações, as diversas linguagens e a imaginação.  

 

De acordo com as DCNEI (2010a), cresce em importância a organização de  

 

atividades desafiantes, contato com diferentes gêneros escritos, a leitura diária de 

livros pelos adultos, a contação de histórias, incentivo para que as crianças 

manuseiem livros, gibis e revistas, produzam textos mesmo sem saber ler e escrever 

convencionalmente, vivenciando, assim, processos imaginativos e criativos que 

colaborem para o desenvolvimento do pensamento. “A imaginação se alimenta da 
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realidade, logo, quanto mais experiência, mais imaginação [...] brincar é vital para o 

desenvolvimento da criança em todos os aspectos: social, emocional, cognitivo, 

motor, volitivo e fala. ” (CURRÍCULO EM MOVIMENTO, SEEDF 2018). 

 

 

Em relação ao campo de experiência espaços, tempos quantidades, relações 

e transformações, é central “compreender, assim como o cientista, o mundo ao seu 

redor, partindo de sentimentos de admiração, encantamento e curiosidade diante 

dele”. Para isso é importante incorporar ao trabalho pedagógico propostas de 

pesquisa, investigação, exploração, constatação e refutação de ideais acerca do 

mundo, proporcionando atividades que estimulem a resolução de problemas inerentes 

à fase e ao contexto das crianças.  

  

 

As linguagens mais presentes são a matemática e interações com a natureza 

e a sociedade. Para o desenvolvimento da linguagem matemática, diferente do ensino 

sistemático de matemática sugere-se que, por meio da manipulação e 

experimentação proporcionadas pelas interações e brincadeiras, as crianças 

vivenciem a matemática debatendo e discutindo ideias que permitam a compreensão 

e o desenvolver de conceitos matemáticos. (Currículo em Movimento do Distrito 

Federal – Educação Infantil, 2018). É Indispensável que, [...] as crianças participem 

de situações que possibilitem a apropriação e o emprego desta linguagem [...] para 

além do uso dos números e possibilitem que se “recriem, em contextos significativos 

para as crianças, relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço 

temporais” (DCNEI, 2010a, p. 25-26). 

 

 

            Neste contexto, oportunizar processos de dedução e da investigação que 

exigem da criança um planejamento mental e, consequentemente, favorecem o 

desenvolvimento dos processos de percepção, atenção, memória, fala, imaginação e 

criação, promovendo também o incentivo a curiosidade, a exploração, o 

encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em 

relação ao mundo físico, social, ao tempo e à natureza. 

 

http://www.cantinhodogirassol.com.br/
mailto:cgirassol@cantinhodogirassol.com.br


87 
 

Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Brasília - Centro Social Luterano Cantinho do Girassol  

QNM 30 – Módulos “B” e “C” Ceilândia-DF–Fone: (61) 3581-8098 – (61) 3373-1145 – CEP: 72.210-300 

www.cantinhodogirassol.com.br–cgirassol@cantinhodogirassol.com.br 

- Matriz Curricular 

 

CENTRO SOCIAL LUTERANO CANTINHO DO GIRASSOL 

ETAPA - EDUCAÇÃO INFANTIL (1 ano a 3 anos e onze meses)  

REGIME: anual         TURNO: (Integral; 10h diárias) 

PARTES DO 

CURRÍCULO CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 

1º e 2º CICLOS  

BEBÊS 
CRIANÇAS BEM        
PEQUENAS 

Grupo I 
Berçário 1 ano 

  Grupo I – Materna l I - 2 anos 

Grupo II - Maternal II   3 

anos 

B
A

S
E

 C
O

M
U

M
 

B
E

B
Ê

S
 

C
R

IA
N

Ç
A

S
 B

E
M

  
  

  
  

P
E

Q
U

E
N

A
S

 

O eu, o outro e o nós 

 

X X 

    Corpo, gestos e movimentos 

 

X X 

Traços, sons, cores e formas 

 

X X 

Escuta, fala, pensamento e 

imaginação 

X X 

Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações 
 

X X 

Carga Horária Semanal (hora relógio) - 50h. 

 

3. Educação para a diversidade  

 

A diversidade pode ser entendida como a percepção evidente da variedade 

humana, social, física e ambiental presente na sociedade. Assim, apresenta-se como 

um conjunto multifacetado e complexo de significações. Stuart Hall (2003) a define, 

no campo da cultura, como sendo uma oposição aos pressupostos homogêneos 

construídos pelo Estado moderno, liberal e ocidental, que se pautou, sobretudo, nos 

modelos universais, individuais e seculares. Etimologicamente, o termo diversidade 

significa diferença, dessemelhança, heterogeneidade, desigualdade. A diversidade 

está relacionada, a um só tempo, à diferença de padrões, saberes e culturas 

hierarquizadas e à desigualdade econômica.  

 

A SEEDF reestrutura seu Currículo de Educação Básica partindo da definição 

de diversidade, com base na natureza das diferenças de gênero, de intelectualidade, 

de raça, etnia, de orientação sexual, de pertencimento, de personalidade, de cultura, 
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de patrimônio, de classe social, diferenças motoras, sensoriais, enfim, a diversidade 

vista como possibilidade de adaptar-se e de sobreviver como espécie na sociedade.  

 

Pensar uma educação para a diversidade significa, na prática:  

 

➢ Reconhecer a existência da exclusão no ambiente escolar;  

➢ Buscar permanentemente a reflexão a respeito dessa exclusão;  

➢ Repudiar toda e qualquer atitude preconceituosa e discriminatória;  

➢ Considerar, trabalhar e valorizar a diversidade presente no ambiente escolar, 

pelo viés da inclusão dessas parcelas alijadas do processo;  

➢ Pensar, criar e executar estratégias pedagógicas com base numa visão crítica 

sobre os diferentes grupos que constituem a história social, política, cultural e 

econômica brasileira.   

 

O trabalho concomitante com as questões de gênero, diversidade sexual, 

relações étnico-raciais e educação patrimonial é oportuno e necessário, pois na vida 

cotidiana e na história das sociedades ocidentais essas questões estão imbricadas, 

necessitando de uma abordagem conjunta. Nesse sentido, ao se sobreporem as 

diferentes desigualdades, acabam por serem reforçadas, formando um universo de 

subcidadãos e subcidadãs. 

 

 4. Cidadania e educação em e para os direitos humanos 

 

A cidadania é uma ideia fundamentada em uma ordem jurídico-política, ou seja, 

o cidadão é membro de um determinado Estado e seus direitos ficam vinculados a 

decisões políticas. Por isso, os direitos de cidadania são variáveis em função de 

diferentes países e culturas e determinados por diversos momentos históricos. No 

entanto, jamais podem estar dissociados dos direitos humanos em sociedades 

democráticas. A universalidade é uma característica fundamental dos direitos 

humanos, pois o que é um direito humano aqui o será também em outro país. São 

ainda naturais, em função de não existirem por criação de uma lei para serem 

exigidos, reconhecidos, protegidos ou promovidos.  
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Apesar de serem considerados universais e naturais, os direitos humanos são 

também históricos, pois sofreram alterações, mudanças e até mesmo rupturas em 

períodos históricos diferentes e até em países que os incorporaram tardiamente em 

suas legislações, em relação a outros. Benevides (sd), seguindo as orientações da II 

Conferência de Direitos Humanos da ONU, em Viena, 1993, explicita as 

características dos direitos humanos como indivisíveis e interdependentes. Nessa 

perspectiva, portanto não se trata de utilizar os dois termos para identificar os mesmos 

processos de organização da sociedade, mas de especificar as características de 

cada um para construir a relação com o tema aqui proposto.  

 

Destaca-se o desdobramento da cidadania em três tipos de direito:  

 

➢ Os civis, considerados fundamentais e, portanto, ligados à vida, à liberdade, 

à propriedade e à igualdade diante das leis;  

➢ Os políticos, referentes à participação do cidadão no governo e nas ações 

da sociedade civil, especialmente na possibilidade de votar e ser votado e  

➢ Os sociais, ligados à riqueza coletiva e materializados pelo direito à 

educação, ao trabalho, à saúde e outros benefícios. Essa distinção é adotada 

por vários autores, porém teve seu desenvolvimento inicial construído por 

Marshall (1967).  

 

Na mesma perspectiva, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 

(BRASIL, 2007) define a educação em direitos humanos como um processo 

sistemático e multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos, 

articulando as seguintes dimensões:  

 

➢ Apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos 

humanos e sua relação com os contextos internacional, nacional e local; 

➢ Afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura 

dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade; 

➢ Formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis 

cognitivo, social, cultural e político; 

➢ Desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção 

coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados;  
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➢ Fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e 

instrumentos em favor da promoção, proteção e defesa dos direitos 

humanos, bem como reparação das violações. Sugere-se o estudo 

cauteloso e pormenorizado dessas dimensões, de forma a contemplá-las em 

toda a organização do trabalho pedagógico.  

 

A cidadania ativa pode ser entendida como o exercício que possibilita a prática 

sistemática dos direitos conquistados, bem como a ampliação de novos direitos, 

devendo contribuir para a defesa da garantia do direito à educação básica pública, 

gratuita e laica para todas as pessoas, inclusive para os que a ela não tiveram acesso 

na idade e condições próprias.  

  

É ampla a discussão atualmente sobre o “direito à aprendizagem”, como um 

dos maiores desafios da Escola. Essas reflexões foram retomadas e reforçadas nas 

Diretrizes Nacionais de Educação em Direitos Humanos, Resolução 082012, segundo 

as quais o escopo principal da Educação em Direitos Humanos é a formação ética, 

crítica e política. 

   

Por formação ética compreende-se a promoção de atitudes orientadas por 

valores humanizadores, como dignidade da pessoa, liberdade, igualdade, justiça e 

paz, reciprocidade entre povos e culturas, servindo de parâmetro para a reflexão dos 

modos de ser e agir individual, coletivo e institucional.   

 

A construção de uma atitude crítica diz respeito ao exercício de juízos reflexivos 

sobre as relações entre contextos sociais, culturais, econômicos e políticos, 

promovendo práticas institucionais coerentes com os Direitos Humanos.  

 

A formação política deve estar pautada numa perspectiva emancipatória e 

transformadora dos sujeitos, esforçando-se por promover o empoderamento de 

grupos e indivíduos, situados à margem de processos decisórios e de construção de 

direitos, favorecendo sua organização e participação.  
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Esses aspectos tornam-se possíveis por meio do diálogo e de aproximações 

entre diferentes sujeitos biopsicossociais, históricos e culturais, bem como destes em 

suas relações com o Estado.  

 

É possível pensar a Educação em e para os Direitos Humanos fundamentada 

em quatro grandes linhas que se relacionam entre si:  

 

➢ Educação para a Promoção, Defesa, Garantia e Resgate de Direitos 

Fundamentais;  

➢ Educação para a Diversidade;  

➢ Educação para a Sustentabilidade e  

➢ Formação Humana Integral.  

 

Essas quatro linhas de atuação devem contar não somente com uma formação 

teórica, mas também com práticas pedagógicas que contribuam para novas formas 

de relações sociais. Por isso, a formação para os direitos humanos deve perpassar as 

seguintes etapas:  

 

➢ Sensibilização sobre a importância da promoção, defesa e garantia dos direitos 

humanos. 

➢ Percepção dos problemas sociais, comunitários e familiares que ferem nossos 

direitos humanos.  

➢ Reflexão crítica acerca desses problemas na tentativa de compreender por que 

eles existem e como solucioná-los. 

➢ Ação por meio do estímulo à participação, inclusive das crianças e 

adolescentes  

 

5. Educação para a sustentabilidade  

 

O conceito de desenvolvimento sustentável conduz ao raciocínio de um 

desenvolvimento que una a sociedade, o meio ambiente e a economia de forma 

equilibrada. Como explica Sachs: “devemos nos esforçar por desenhar uma estratégia 

de desenvolvimento que seja ambientalmente sustentável, economicamente 

sustentada e socialmente includente [...]” (2004, p.118).164. 
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O eixo transversal Educação para a Sustentabilidade, no currículo da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sugere um fazer pedagógico 

que busque a construção de cidadãos comprometidos com o ato de cuidar da vida, 

em todas as fases e tipos, pensando no hoje e nas próximas gerações.  

 

O eixo perpassa o entendimento crítico, individual e coletivo de viver em rede 

e de pensar, refletir e agir acerca da produção e consumo consciente, qualidade de 

vida, alimentação saudável, economia solidaria, agroecologia, ativismo social, 

cidadania planetária, ética global, valorização da diversidade, entre outros.  

 

Para tal, o percurso pedagógico previsto no projeto político-pedagógico da 

escola precisa buscar o enfoque holístico, sistêmico, democrático e participativo, 

diante de um entendimento do ser humano em sua integralidade e complexidade, bem 

como as concepções didáticas do processo de ensino-aprendizagem devem buscar a 

interdisciplinaridade, em caráter processual, cíclico e contínuo.  

 

A participação da comunidade escolar em Projetos e ações de preservação do 

Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola enriquecidos com a parceria do 

Instituto Arapoti com o Projeto Escola Sustentável que preconiza ações de 

sustentabilidade, com reciclagem, central de compostagem e revitalização da horta 

escolar e os Projetos desenvolvidos pela Nutricionista (alimentação Saudável), 

contando com o engajamento das famílias nas atividades e ainda a participação ativa 

da equipe gestora são atitudes importantes para a instituição consolidar a 

implementação do eixo Educação para a Sustentabilidade.  

 

Assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta da Terra 

e o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global são acordos complementares e, consequentemente, 

tornam-se referenciais teóricos da Educação para a Sustentabilidade, proposta no 

Currículo. Por fim, é necessário que os valores individuais e coletivos sejam 

baseados em princípios definidos na Política Nacional de Educação Ambiental, Lei 

9.7951999, e reafirmados pelas Diretrizes Nacionais de Educação Ambiental, 

Resolução CNECP nº 2, de 15.06.2012. Todas as áreas do conhecimento das etapas 

e modalidades do processo de escolarização, bem como suas atividades 
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pedagógicas devem permear, de forma articulada e transversal, a Educação para a 

Sustentabilidade. Assim, caminharemos juntos para uma mudança de postura e 

prática rumo à sustentabilidade no planeta Terra. 
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XII- PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

 

1. Gestão Pedagógica e Gestão dos Resultados Educacionais 

 

Objetivos: 

 

a) Garantir o sucesso do ensino-aprendizagem através do funcionamento 

adequado da escola como Instituição Educacional de Educação Infantil de 

acordo com o PPP, contando com a participação dos pais em todo o contexto 

educacional para assim poder desenvolver sua verdadeira função que é de 

formar cidadão crítico, consciente e ativo; 

b) Proporcionar oficinas de capacitação para os docentes destacando aquelas 

voltada à inclusão e sobre Transtornos Funcionais, deficiências e estratégias 

de aprendizagem; 

c) Atender a demanda enviada aos serviços especializados e de apoio sobre 

assuntos referentes aos resultados educacionais dos alunos evidenciados em 

sala de aula; 

d) Atualização dos educadores quanto às Diretrizes Pedagógicas e Operacionais 

para Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil e 

Indicadores de Qualidade da Educação Infantil, com a participação da 

Comissão Gestora que acompanha a parceria desta instituição; 

 

Ações: 

 

a) Promover uma prática educativa democrática em busca de uma melhoria na 

qualidade e desempenho da escola; 

b) Realização de encontros e reuniões; 

c) Participação dos pais em discussões em reuniões de pais e palestras; 

d)  Promoção de palestras e oficinas aos docentes e comunidade escolar sobre 

assuntos de interesse comum para embasamento dos participantes; 

e) Promoção de encontros para troca de experiências ou atividades de lazer 

entre a escola e a comunidade; 

f) Organizar espaços de discussão na escola qualificando estes encontros 

através da análise de dados concretos, como desempenho e frequência; 

http://www.cantinhodogirassol.com.br/
mailto:cgirassol@cantinhodogirassol.com.br


95 
 

Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Brasília - Centro Social Luterano Cantinho do Girassol  

QNM 30 – Módulos “B” e “C” Ceilândia-DF–Fone: (61) 3581-8098 – (61) 3373-1145 – CEP: 72.210-300 

www.cantinhodogirassol.com.br–cgirassol@cantinhodogirassol.com.br 

g) Atendimento especializado (Nutrição, Assistência Social e Psicologia) aos 

alunos e famílias de acordo com os relatórios de necessidades evidenciadas 

em sala de aula pela professora; 

h) Conversas periódicas entre professores e equipe pedagógica para buscar 

soluções para as dificuldades enfrentadas em sala de aula nas coordenações 

pedagógicas, no Conselho Escolar; 

i) Realização de reuniões comemorativas, baseadas em decisões 

compartilhadas com a comunidade; 

 

2. Gestão Participativa e Gestão de Pessoas 

  

Objetivos:   

  

a) Proporcionar formas diversificadas de atividades que evolvam brinquedos, 

brincadeiras e jogos, integrando todos os projetos propostos para o 

desenvolvimento de uma prática pedagógica que favoreça aprendizagens 

significativas, buscando a participação entre escola-família-comunidade, a fim 

de alcançar, efetivamente, uma gestão participativa, centrada no 

desenvolvimento das crianças, buscando a progressão de suas 

potencialidades para o pleno exercício da cidadania; 

b) Conscientizar os docentes a participar e valorizar os processos decisórios da 

instituição através de reuniões do Conselho Escolar; 

c) Proporcionar a Formação Continuada, aos profissionais da Educação Infantil 

para atualização, aperfeiçoamento e reflexão da prática no Ensino 

/aprendizagem; 

d) Implementar mecanismos de avaliação do desempenho dos colaboradores, 

visando garantir a eficácia da atuação profissional; 

e) Conscientizar os docentes a participar e valorizar os processos decisórios da 

instituição através de reuniões do Conselho Escolar; 

 

Ações:  

 

a) Incentivo para a participação da família na vida escolar dos filhos; 
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b) Mobilização da família para o acompanhamento do desenvolvimento da 

aprendizagem através das reuniões bimestrais realizadas na escola com o 

apoio da equipe pedagógica e demais profissionais especializados;  

c) Levar os alunos refletirem que escola queremos, (conservação do meio 

ambiente, conservação das instalações físicas e mobiliário da instituição); 

d) Participação e compromisso dos professores e funcionários nos eventos e 

reuniões com o objetivo de aumentar grau de interesse e participação das 

famílias na instituição; 

e) Participação de encontros e oficinas de Formação previstos no Calendário 

Oficial da SEEDF; 

f) Participação de todos os colaboradores nas Jornadas Pedagógicas e 

coordenações pedagógicas para discussão e confronto da realidade 

educativa, por meio da reflexão sobre o currículo, as tecnologias e as 

metodologias; 

g) Desenvolver programas relacionados à melhoria da qualidade de vida do 

servidor; 

h) Elaboração de questionários adaptado para cada setor visando o 

aperfeiçoamento dos mecanismos de avaliação de desempenho dos 

funcionários; 

i) Responder a um questionário para fazer levantamento de dados sondando 

resultados positivos quanto a atuação dos funcionários; 

j) Realização de encontros para confraternização promovidos por todos os 

setores da instituição; 

k) Participação no Conselho Escolar em reuniões tanto administrativo quanto 

pedagógicas quando necessário de acordo com o previsto nas OPs – 

Orientações Pedagógicas; 

 

3. Gestão Financeira e Administrativa 

 

Objetivos: 

 

a) Promover ações que garantam o pleno funcionamento da instituição na 

prestação de serviços educacionais em diversas dimensões, de acordo com o 

seu PPP; 
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b) Organizar encontros e reuniões com a participação de professores, pais, 

funcionários e direção, objetivando a manutenção de contato direto e 

transparente com a comunidade escolar, construindo um relacionamento 

harmonioso de forma que os pais percebam a importância de sua participação 

para a concretização de uma Escola de qualidade. 

c) Fazer gestão da verba financeira proveniente do GDF/SEDF através de convênio 

firmado de acordo com as ações previstas no Plano de Trabalho 2017, como 

também aquelas resultantes de parcerias com a entidades privadas e de 

organizações não governamentais; 

d) Promoção de reuniões com a equipe gestora e professores com participação do 

Conselho Escolar para definição de investimentos na aquisição de materiais de 

acordo com a necessidade da instituição. Atendendo a 100% da demanda; 

e) Assegurar a autonomia da instituição escolar através dos recursos financeiros 

possibilitando condições para suprir as necessidades e prioridades, buscando 

fontes alternativas de recursos para manter o bom funcionamento da instituição; 

 

Ações: 

 

a) Realização de encontros para confraternização promovidos por todos os setores 

da instituição; 

b) Participação no Conselho Escolar em reuniões tanto administrativos quanto 

pedagógicas quando necessário de acordo com o previsto nas DPO’s; 

c) Participação ativa da Secretaria Escolar quanto ao registro atualização e 

organização do dossiê dos alunos garantindo também levantamento e 

disposição de dados para a direção; 

d) Adaptação de novos mobiliários e materiais pedagógicos para as salas de aula 

com a participação da coordenação pedagógica e dos docentes; 

e) Promoção de momentos de participação da comunidade e corpo docente 

promovendo maior entrosamento aumentando a qualidade das relações 

escola/comunidade, através de eventos previstos no Calendário Escolar; 

f) Manutenção de um trabalho em conjunto para analisar, discutir, estudar e 

aperfeiçoar as questões pertinentes ao processo ensino- aprendizagem na 

instituição, respeitando a diversidade dos pontos de vista; 
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g) Participação efetiva dos docentes nas reuniões pedagógicas e cursos oferecidos 

pela SEEDF/EAPE/CREC   e repassar aos interessados tudo o que for 

necessário em e em tempo hábil; 

h) Envolvimento de toda comunidade escolar na conscientização quanto a melhoria 

e conservação da parte física e mobiliário da instituição; 

i) Envolvimento da comunidade em mutirões para pintura, limpeza e conservação 

das instalações da instituição;  

j) Garantia de participação das equipes gestoras nas tomadas de decisões 

referentes à aplicação de recursos de forma que atenda aos anseios dos setores 

envolvidos, com eficiência;  

k) Destinação específica de 100% dos recursos adquiridos, seguindo os critérios 

preestabelecidos no Plano de Trabalho 2017, de acordo com as metas 

estipuladas para o atendimento às crianças de Educação Infantil, em jornada de 

tempo integral de 10 (dez) horas diárias, visando o desenvolvimento dos 

aspectos físico, psicológico, linguístico, intelectual e social. 
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XIII- PLANOS DE AÇÃO ESPECÍFICOS DA INSTITUIÇÃO 

 

1. Coordenação Pedagógica 

 

De acordo com as Diretrizes e Currículo em Movimento e os documentos que 

normatizam o Sistema de Ensino do Distrito Federal a Coordenação Pedagógica 

constitui-se em um espaço-tempo de reflexões sobre os processos pedagógicos e 

ensino e de aprendizagem e formação continuada, tendo por finalidade planejar, 

orientar e acompanhar as atividades didático pedagógicas a fim de dar suporte ao 

PPP. 

 

2. Conselho Escolar 

 

O Conselho Escolar, órgão colegiado consultivo e deliberativo, de caráter 

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

e de aprendizagem, obrigatório em todas as etapas e modalidades da Educação 

Básica e tem por objetivo o acompanhamento e a avaliação do processo de 

desenvolvimento do estudante. 

 

3. Serviços Especializados de Apoio- AEE (Serviço Psicossocial e Nutrição) 

 

A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (ASSISTENTE SOCIAL, 

NUTRICIONISTA E PSICÓLOGA) atua dentro da perspectiva Institucional, cujo foco 

de atuação é o contexto escolar, desenvolvendo ações institucionais, preventivas e 

interventivas para compreensão das queixas escolares, buscando assessorar o 

trabalho pedagógico da escola (vide anexo). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cantinhodogirassol.com.br/
mailto:cgirassol@cantinhodogirassol.com.br


100 
 

Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Brasília - Centro Social Luterano Cantinho do Girassol  

QNM 30 – Módulos “B” e “C” Ceilândia-DF–Fone: (61) 3581-8098 – (61) 3373-1145 – CEP: 72.210-300 

www.cantinhodogirassol.com.br–cgirassol@cantinhodogirassol.com.br 

XIV -  PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

1. Ações Inter ou Intrasetoriais com o poder público e ou Iniciativa Privada 

 

O Centro Social Luterano Cantinho do Girassol é uma instituição parceira para 

executar o objeto da parceria na forma estabelecida no Termo de Colaboração firmado 

entre a SEEDF e a OSC, no Plano de Trabalho, e demais normas disciplinadoras no 

âmbito da SEEDF, bem como o disposto na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e 

no Decreto Distrital nº 37.843, de 13 de dezembro de 2016 e Ato Normativo Setorial 

da SEEDF vigente.  

   

  Todas as ações desenvolvidas 

na instituição perpassam pelo objeto da 

parceria com o GDF/SEEDF, as ações 

previstas no Plano de Trabalho 2017 e 

aditivos. Conta também com a realização 

de projetos específicos em parcerias 

com instituições governamentais (MESA 

BRASIL e CEASA/Banco de alimentos).                                                      

                 Plenarinha/2022 

 

As ações resultantes com outras 

entidades privadas e de organizações não 

governamentais possibilitam o 

desenvolvimento de projetos sociais 

envolvendo a comunidade (INSTITUTO SABIN, 

INSTITUTO COOPERFORTE, INSTITUTO 

ARAPOTI, PANIFICADORA HOLLYWOOD, 

INSTITUTO SICOOB, Faculdade IESB, 

UniCEUB, INSTITUTO BRB,  

   

    Projeto Alimentação Saudável 
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 Fundação Banco do Brasil e Casa da Esperança, INSTITUTO BANCORBRÁS, 

CDCA, INSTITUTO CAIXA, Obras Gustavo Adolfo, Programa de Agricultura Familiar, 

Osmar Riehl, dentre outros). 

 

*Projetos específicos em anexo.  
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XV - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 

1. Avaliação Coletiva  

 
O Cantinho do Girassol realiza a avaliação de todo o processo educacional 

durante todo o ano letivo, envolvendo toda a comunidade escolar, a Avaliação 

Institucional, em oportunidades de atividades de rotina e de acordo com o previsto no 

calendário escolar - com o objetivo de preservar a qualidade do ensino, o 

gerenciamento das ações, a operacionalização do Projeto Político-Pedagógico, a 

definição de prioridades e o planejamento de atividades cívico-social dentre outras.  

 

Acreditando nesse pensamento é que na presente proposta de trabalho, no 

desenrolar da ação pedagógica, a avaliação tem então, grande importância, pois, 

através dela é possível verificar se no PPP e os resultados das ações estão sendo 

favoráveis e seus objetivos estão sendo alcançados ou se o grau de satisfação 

previsto no desempenho das mesmas foi alcançado. 

 

São realizadas reuniões bimestrais em dois momentos: no início as famílias 

são recepcionadas pela equipe gestora e participam da Hora Cívica assistindo as 

apresentações das crianças, em seguida dirigem-se à área interna do Setor Criança 

Feliz para informes e levantamento de questionamentos e comentários de forma 

participativa e colaborativa. A pauta da reunião é elaborada pela equipe pedagógica 

e os docentes onde no segundo momento as famílias dirigem-se para as salas de 

referência para tratar do desenvolvimento da criança e são colhidas sugestões diante 

dos anseios dos pais. Nas coordenações e no Conselho Escolar onde sempre que 

necessário alguns pontos do PPP são levantados para as devidas adaptações, 

relacionadas a vários assuntos pertinentes aos trabalhos pedagógicos e 

administrativos definidos para correção dos desvios, redirecionamento de rumos, 

reordenação de competências e valores. Isso proporciona um repensar dos objetivos, 

na forma de atuação em busca dos resultados esperados e concretizados na melhoria 

da instituição como um todo. Nesta oportunidade são disponibilizados também os 

Serviços Especializados de Apoio (nutrição, psicologia e Assistente Social), de acordo 

com as necessidades das famílias em relação à criança.  
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 2. Periodicidade  

 

  A síntese dos resultados das diferentes avaliações institucionais será 

fundamentada em relatórios e/ou Atas norteando os momentos de planejamento e 

replanejamento da escola. No final do ano é realizada a avaliação geral das ações, 

em conjunto com os professores e equipe gestora, e posteriormente elaborado um 

relatório anual. Este relatório subsidiará o Plano de Ação do ano subsequente que 

será discutido e elaborado na Jornada Pedagógica.  

 

3. Procedimentos e Registros 

 

Para o acompanhamento e avaliação do PPP, todos os setores da instituição 

são envolvidos apresentando relatórios e dados em relação ao alcance das metas 

estipuladas onde, em reunião coletiva, são discutidos os resultados para 

replanejamento ao longo do ano letivo ou como subsidio para ações futuras do PPP. 

Todas as reuniões de equipe ou geral, são registrados em atas e devidamente 

assinadas procedendo-se o arquivo.  

 

A secretaria escolar reúne todos os dados através do iEducar e os registros 

pedagógicos coletados através de atas do Conselho Escolar. Estes dados são 

imprescindíveis para orientação das ações para o acompanhamento e avaliação do 

PPP.  

 

Ceilândia/DF; 22 de junho de 2022. 

 

 

 

 

      
_________________________ 

Marcos Ritzmann 
Coordenador Geral 

 

 
_____________________________ 

Terezinha de J. Martins da Costa 
Diretora Pedagógica 

Reg. 3792 - MEC 
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PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO-2022 
 

Dimensão Metas Estratégias Avaliação 
das ações 

Responsáveis Cronograma 

 

Gestão 

Pedagógica e 

Gestão das 

aprendizagens 

e dos 

resultados 

educacionais 

-Atendimento a 100% do 

corpo docente com 

informações e estudos 

despertando nos 

mesmos o interesse 

como partícipe do 

processo ensino-

aprendizagem contando 

com as atividades de 

articulação da escola 

com as famílias e 

comunidade. 

 

- Organização arquivos e 

efetuar registros dos 

- Disponibilização de 

horários para 

atendimentos diários a 

pais, funcionários, 

professores, além da 

responsabilidade de 

incentivo à promoção do 

Projeto Político 

Pedagógico; a instituição 

acompanha e avalia 

esses resultados e utiliza 

esses dados sobre o 

desempenho escolar para 

orientar o processo 

- Discussão em 

Conselho de 

Classe sobre 

propostas de 

atuação de toda a 

equipe. 

-(Coordenação Geral, 

Direção Pedagógica, 

Coordenação 

Pedagógica), Corpo 

docente e Equipe 

Técnica.  

-Durante o 

ano letivo de 

acordo com o 

PPP. 
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resultados educacionais 

dos alunos em 100%  

 

- Atendimento 

especializado (Nutrição, 

Assistência Social e 

Psicologia) a100% de 

alunos e famílias de 

acordo com a demanda 

seguindo os protocolos 

de higiene cuidados para 

evitar o contágio pelo 

Coronavírus.  

Os atendimentos 

envolvendo as famílias 

serão agendados pela 

EEA. 

contínuo de melhoria da 

qualidade do ensino. 

 

-  Mobilização da família 

para o acompanhamento 

do desenvolvimento da 

aprendizagem através 

das reuniões bimestrais 

realizadas na escola com 

o apoio da equipe 

pedagógica e demais 

profissionais 

especializados;  
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PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO-2022 

 

Dimensão Metas  Estratégias Avaliação das ações Responsáveis  Cronograma 

 

 

 

 

Gestão 

Participativa 

e 

Gestão de 

pessoas 

- Incentivar a Formação 

Continuada, a 100% 

profissionais do Corpo 

Docente para atualização, 

aperfeiçoamento e reflexão 

da prática no Ensino 

/aprendizagem. 

 

 

– Proporcionar educação 

continuada a 100% dos 

colaboradores do Serviço 

Especializado de Apoio à 

Aprendizagem - EEA, 

 - Participação e 

compromisso dos 

professores e funcionários 

nos eventos e reuniões 

com o objetivo de 

aumentar grau de 

interesse e participação 

das famílias na instituição. 

 

- Participação de todos os 

colaboradores nas 

Jornadas Pedagógicas e 

coordenações 

pedagógicas para 

discussão e confronto da 

- Através da 

observação dos 

resultados alcançados 

com o auxílio de 

instrumentos 

adequados, realizar o 

acompanhamento, 

fazer intervenções 

necessárias e reavaliar 

o trabalho 

desenvolvido sempre 

conduzido pela equipe 

administrativa e de 

comum acordo com as 

demais coordenações. 

- Coordenação 

Geral e 

Coordenação 

Pedagógica), 

Corpo docente e 

funcionários 

 

 

 

-Durante 

todo o ano 

Letivo 
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CANTINHO DO GIRASSOL

administrativo, cozinha e 

limpeza. 

 

 

 

- Desenvolver mecanismos 

de avaliação do desempenho 

a 100% dos colaboradores, 

visando garantir a eficácia da 

atuação profissional.  

 

 

 

 

- Conscientizar a comunidade 

escolar do Cantinho do 

Girassol sobre a importância 

da participação ativa de 

realidade educativa, por 

meio da reflexão sobre o 

currículo, as tecnologias e 

as metodologias. 

 

- Elaboração de 

questionários adaptados 

para cada setor visando o 

aperfeiçoamento dos 

mecanismos de avaliação 

de desempenho dos 

funcionários. 

 

 

- Elaboração de 

questionários para 

levantamento de dados 

para discussão de ações 

- Discussão e registro 

dos pontos positivos e 

negativos sobre o 

evento 
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todos os seguimentos, para 

garantir um gerenciamento 

democrático tanto 

pedagógico quanto 

administrativo. Valorizar a 

participação em eventos de 

confraternização visando a 

melhoria nas relações 

interpessoais.  

 

-Desenvolvimento de Projeto 

que estimule e envolva a 

participação de pelo menos 

70% das famílias, docentes e 

alunos no cotidiano escolar 

das equipes envolvidas;  

 

para incentivar a 

participação de todos os 

funcionários em prol da 

melhoria das relações e 

decisões para incrementar 

eventos na instituição  

 

 

 

 

Elaboração do projeto com 

a participação de 

representantes de todos 

os seguimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Discussão e registro 

dos pontos positivos e 

negativos sobre o 

evento. 
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 -Manutenção de presença 

atuante e comunicativa 

entre os professores e 

funcionários com o objetivo 

de estimular a união, o 

respeito e o espírito de 

todos os membros da 

equipe escolar envolvida.   

 

- Participação de toda a 

equipe pedagógica, 

professores e membros da 

comunidade em reuniões 

do Conselho de Classe 

respeitando as normas 

prevista no Regimento 

Escolar e PPP- Projeto 

Político-Pedagógico. 

- Divulgação do 

cronograma de eventos 

previstos no Calendário 

Escolar do Cantinho 

Girassol. 

 

 

 

 

- Levantamento prévio dos 

assuntos relevantes para 

submeter ao Conselho 

Escolar nas reuniões de 

acordo com o previsto no 

cronograma das reuniões  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Leitura das Atas 

Anteriores para 

avaliação quanto ao 

desempenho 

resolução das 

questões levantadas  
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- Garantir a participação de 

todos os funcionários em 

eventos que agreguem a 

vivência de valores 

essenciais ao cultivo de 

relações interpessoais e a 

resolução de conflitos no 

ambiente institucional. 
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CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO- 2022 
 

Dimensão Metas Estratégias Avaliação das ações Responsáveis Cronograma 

 

Gestão   

financeira e 

Gestão 

Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Garantia de acesso 

para todos os alunos, 

encaminhados pela 

CREC/ UNIPLAT e 

comunidade escolar de 

acordo com as 

Orientações para 

Convênio com a SEEDF. 

 

– Adaptações na 

dinâmica do processo 

educacional da escola, 

produzindo impactos 

positivos, atingindo as 

necessidades presentes 

 

- Participação em reuniões 

do Conselho Escolar tanto 

de representante da 

equipe administrativa 

quanto pedagógica 

quando necessário de 

acordo com o previsto nas 

Diretrizes Operacionais. 

 

- Participação ativa da 

Secretaria Escolar quanto 

ao registro, atualização e 

organização do dossiê dos 

alunos garantindo também 

 

- Se dará através de 

informações 

constantes em 

relatórios feitos no final 

de cada ação 

desenvolvida, para 

analisar se os recursos 

adquiridos   estão 

atingindo seus 

objetivos em 

quantidade e 

qualidade, 

acompanhados 

semestralmente 

 

- (Coordenação 

Geral, Direção 

Pedagógica, 

Coordenação 

Pedagógica), 

Corpo docente. 

- Serviços 

Especializados 

e de Apoio 

(serviço Social, 

serviço de 

Psicologia, 

serviço de 

Nutrição, 

 

- Durante 

todo o ano 

letivo. 
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 diagnosticadas, 

promovendo mudanças 

atitudinais, 

procedimentais e 

conceituais em todos os   

envolvidos e as famílias. 

 

-Atingir 100% dos 

colaboradores em 

oportunidades de 

Educação continuada e 

capacitação. 

 

- Fazer gestão da verba 

financeira proveniente do 

GDF/SEEDF através de 

convênio firmado de 

acordo com as ações 

levantamento e disposição 

de dados para a direção. 

 

- Promoção de momentos 

de participação da 

comunidade e corpo 

docente promovendo 

maior entrosamento 

aumentando a qualidade 

das relações 

escola/comunidade, 

através de eventos 

previstos no Calendário 

Escolar. 

- Manutenção de um 

trabalho em conjunto para 

analisar, discutir, estudar e 

aperfeiçoar as questões 

através de reuniões 

para a avaliação das 

ações desenvolvidas. 

Secretaria 

Escolar 

- Membros do 

Conselho 

Escolar 

- Equipe da 

Contabilidade 

- Entidades 

privadas     

  - Organizações 

não 

governamentais. 
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previstas no Plano de 

Trabalho 2017, como 

também aquelas 

resultantes de parcerias 

com outras entidades 

privadas e de 

organizações não 

governamentais. 

 - Promoção de reuniões 

com a equipe gestora e 

equipe técnica para 

definição de 

investimentos na 

elaboração de projetos 

angariando verbas para 

construção e reformas 

em instalações de 

pertinentes ao processo 

ensino- aprendizagem na 

instituição, respeitando a 

diversidade dos pontos de 

vista. 

- Envolvimento da 

comunidade em mutirões 

para pintura, limpeza e 

conservação das 

instalações da instituição.  

- Apoio à 

direção/coordenação 

pedagógica e aos Serviços 

Especializados e de Apoio 

na operacionalização dos 

projetos desenvolvidos na 

instituição. 

http://www.cantinhodogirassol.com.br/
mailto:cgirassol@cantinhodogirassol.com.br


 

Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Brasília - Centro Social Luterano Cantinho do Girassol  

QNM 30 – Módulos “B” e “C” Ceilândia-DF–Fone: (61) 3581-8098 – (61) 3373-1145 – CEP: 72.210-300 

www.cantinhodogirassol.com.br–cgirassol@cantinhodogirassol.com.br 

 

CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

acordo com as 

demandas da instituição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II – PROJETOS ESPECÍFICOS 
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I PROJETOS ESPECÍFICOS 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cantinhodogirassol.com.br/
mailto:cgirassol@cantinhodogirassol.com.br


 

Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Brasília - Centro Social Luterano Cantinho do Girassol  

QNM 30 – Módulos “B” e “C” Ceilândia-DF–Fone: (61) 3581-8098 – (61) 3373-1145 – CEP: 72.210-300 

www.cantinhodogirassol.com.br–cgirassol@cantinhodogirassol.com.br 

 

CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

 PLANO DE AÇÃO – COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA-2022 _______________ 
 

Ações Objetivos Estratégia Cronograma Responsável 

 

Planejamento coletivo e individual 

 

Refletir, planejar, 
orientar, acompanhar e 
avaliar os processos 
pedagógicos de ensino e 
aprendizagem aos 
professores 

 
 

 Planejamento da unidade 
didática mensal e 
planejamento semanal 
registrado em formulário 
próprio implementando o 
currículo em Movimento da 
Educação Infantil. Tudo 
digitado e anexado em 
pasta. Os registros das 
atividades são lançados no 
diário de classe. 

Coordenação 
pedagógica de 1 
hora por dia das 
14h10 às 15h10 
(terça-feira e quarta-
feira) 

 

Diretora pedagógica, 
Coordenadora 
pedagógica e 
professores 
 
 
 
 
 
 
 

 

Momento de estudos 

 

Planejar e realizar 

momentos de estudos 

para e com os 

professores e monitores 

 

Desenvolvimento de 

estudos a partir das 

formações adquiridas pela 

coordenadora pedagógica 

nas formações indicadas 

pela SEDF; Currículo em 

Movimento, projetos e 

outros documentos 

(SEDF). Contamos 

também com apoio do 

psicossocial e convidados. 

Coordenação 

pedagógica de 1 

hora por dia das 

14h10 às 15h10 

(segunda-feira e 

quinta-feira) 

Diretora pedagógica, 

Coordenadora 

pedagógica, 

professores e 

monitores 
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CANTINHO DO GIRASSOL

 

Preenchimento do diário de classe; 

anotações da busca ativa e notações 

do diário de bordo 

Orientar e acompanhar 

as professoras no 

preenchimento do diário 

de classe, anotações 

sobre as crianças na 

busca ativa e 

observações sobre as 

crianças no 

desenvolvimento da 

aprendizagem 

Olhar todo o diário, 

observar o que falta 

deixando em dias como os 

lançamentos dos 

atestados e outros nas 

complementares; ver quais 

as crianças estão com 

mais de 03 faltas na 

semana para ligar para as 

famílias e caso necessário 

repassar para o setor 

psicossocial; no diário de 

bordo ver as observações 

que ainda precisam ser 

anotadas. 

 

Coordenação 

pedagógica de 1 

hora por dia das 

14h10 às 15h10 

Diretora pedagógica, 

Coordenação 

pedagógica, 

secretária escolar e 

professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompanhamento das atividades 

pedagógicas durante o 

desenvolvimento  

Acompanhar, orientar e 

articular ações 

pedagógicas juntamente 

com as professoras e 

monitoras 

Durante a semana entrar 

nas salas de referências 

ou nos espaços em que as 

crianças estiverem 

desenvolvendo as 

atividades promovidas 

pelas professoras e 

monitoras e participar 

 Durante o ano letivo 

(dias ateatórios) 

Diretora pedagógica, 

Coordenadora 

pedagógica, 

professoras e 

monitoras 
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juntamente com as 

crianças. 

Reuniões bimestrais de pais Organizar, acompanhar e 

participar das reuniões 

da comunidade escolar 

com as famílias 

Providenciar a pauta 

juntamente com a 

comunidade escolar, 

orientar as professoras na 

conduta dos trabalhos com 

as famílias. 

Reuniões bimestrais 

ou por solicitação de 

acordo com a 

necessidade da 

comunidade escolar 

ou das famílias 

Diretora pedagógica, 

coordenadora 

pedagógica, 

professoras, 

monitoras e equipe 

técnica 

Formações da SEDF Organizar e participar 

das formações 

Estimular e orientar a 

participação de todos os 

profissionais da educação 

infantil conversando sobre 

a importância do evento 

As datas oferecidas 

pela SEDF 

Diretora pedagógica, 

coordenadora 

pedagógica, 

professoras, 

monitoras e outros 

que a SEDF exigir 
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PLANEJAMENTO SEMANAL 

 
TURMA:                                        SALA: 
PROFESSORA:  
MONITORAS:  
UNIDADE DIDÁTICA:  
SEMANA TEMÁTICA: 
PERÍODO:  
CAMPOS E SIGLAS: O EU, O OUTRO E O NÓS (EON); CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS (CGM); TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS (TSCF); ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO (EFPI); ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES (ETQRT) 

 

TÓPICOS SEGUNDA-FEIRA 
___/___ 

TERÇA-
FEIRA 
___/___ 

QUARTA-FEIRA 
___/___ 

QUINTA-FEIRA 
___/___ 

SEXTA-FEIRA 
___/___ 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

     

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

E 
 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS (página 
e tópico) 
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DESENVOLVIMENTO 

DAS ATIVIDADES 
(Campos de 

Experiências com 
páginas e tópico) 

 
PERÍODO MATUTINO 
 
PERÍODO VESPERTINO 

    

 
AVALIAÇÃO 

 

     

RECURSOS  
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          UNIDADE ESCOLAR: CENTRO SOCIAL LUTERANO CANTINHO DO GIRASSOL 

TURMAS: 

PROFESSORAS: 

MONITORAS:  

PERÍODO:  

UNIDADE DIDÁTICA:    

 

PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

EIXOS TRANSVERSAIS: Educação para A Diversidade, Educação para a Sustentabilidade e Cidadania, Educação para os Direitos 

Humanos. 

EIXOS INTEGRADORES: Educar, Cuidar, Brincar E Interagir. 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO:  conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
CAMPOS DE 
EXPERIÊNCIAS 

   ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS ESTRATÉGIAS DE  
AVALIAÇÃO PARA A 

APRENDIZAGEM 

RECURSOS 
DIDÁTIC

OS PERMANENTES DIVERSIFICADAS 
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OBSERVAÇÃO BIMESTRAL DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA  

EDUCAÇÃO INFANTIL 2022 

 

NOME: ___________________________________________________________________________________________________ 
DN: ____/____/____            TURMA: ________________ SETOR: ___________________________________________________ 
PROFESSORA: ____________________________________________________________________________________________ 
MONITORAS: _____________________________________________________________________________________________ 

 
____BIMESTRE         

O EU, O OUTRO E O NÓS (EON) 

  

 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO (EFPI) 

 

 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES (ETQRT) 

 

 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS (CGM) 
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FREQUÊNCIA 

 

Total de faltas no bimestre 

 

QUANTO A FAMÍLIA 

 

 

 
 

 

___ BIMESTRE ____/___/___ 

OBS.  

RESPONSÁVEL______________________________PROFESSORA_________________________________ 

SEC. ESC. __________________________________COORD. PED.__________________________________ 

 

 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS (TSCF) 
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FORMULÁRIO DE BUSCA ATIVA 

 
I- IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA 

 
Nome da criança:   

Data de Nascimento:   
Responsável:  
 

Turma:  

Professora:  

Telefone:  

 

II- INFORMAÇÕES DA BUSCA ATIVA 

 

Mês de Referência: 
 
Número de Faltas:  
 
Quantidade de faltas no mês anterior: 
 
Listar as ações realizadas para a Busca Ativa:  

 
Data do preenchimento do formulário: 
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ROTINA DO SEMENTE DE GIRASSOL  2022 
BERÇÁRIO II A 

HORÁRIOS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

 
7H ÀS 8H30 

ACOLHIDA / CAFÉ DA 
MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

ACOLHIDA / CAFÉ DA 
MANHÃ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

 

ACOLHIDA / CAFÉ DA 
MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

ACOLHIDA / CAFÉ DA 
MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

ACOLHIDA / CAFÉ DA 
MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE /MEDITAÇÃO 

 
8H30 ÀS 9H20 

 
MOMENTO DA HISTÓRIA / 

CULTURA 

 
RECREAÇÃO LIVRE 

 

 
RECREAÇÃO LIVRE 

 
ATIVIDADE 

DIVERSIFICADA 

 
RECREAÇÃO LIVRE 

9H ÀS 9H30 COLAÇÃO COLAÇÃO COLAÇÃO COLAÇÃO COLAÇÃO 

 
9H30 ÀS 10H30 

 
PARQUINHO / 10h - BANHO 

 

 
ATIVIDADE 

DIVERSIFICADA 

 
BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS 

 
PARQUE DOS PNEUS 

10h - BANHO 

 
PASSEIO PELA INSTITUIÇÃO 

 
10H30 ÀS 11H20 

 
VÍDEO 

 
 10h50 - BANHO 

 
MOMENTO DA HISTÓRIA 

 
BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS 

 
BRINQUEDOTECA 

11H20 ÀS 12H ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

12H ÀS 13H50 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

14H ÀS 14H30 LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE 

 
14H30 ÀS 15H 

BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS/ 

RECREAÇÃO LIVRE 

 
MUSICALIDADE/ 

RECREAÇÃO LIVRE 

 
BANHO 

 

 
PASSEIO PELA 
INSTITUIÇÃO 

 
BANHO 

15H ÀS 15H50 VÍDEO 
 

OFICINA DE CAPOEIRA 15H ÁS 15H20 OFICINA 
DE KARATÊ/ CONTAÇÃO 

DE HISTÓRIAS 

BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS 

OFICINA DE  BALLET 

 
BRINQUEDOTECA 

 

15H50 ÀS 17H BRINQUEDOTECA /  
JANTAR/ CUIDADOS DE 

HIGIENE / 
 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA/ 
JANTAR/ CUIDADOS DE 

HIGIENE 

BRINCADEIRAS DE 
RODA 

/JANTAR/ CUIDADOS DE 
HIGIENE 

BRINQUEDOTECA 
/JANTAR/ CUIDADOS DE 

HIGIENE 

VÍDEO 
JANTAR/ CUIDADOS DE 

HIGIENE 

17H  
SAÍDA 

 
SAÍDA 

 
SAÍDA 

 
SAÍDA 

 
SAÍDA 
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ROTINA DO SEMENTE DE GIRASSOL  2022 
MATERNAL I A 

 
HORÁRIOS 

 
SEGUNDA 

 
TERÇA 

 
QUARTA 

 
QUINTA 

 
SEXTA 

 
7H ÀS 8H30 

ACOLHIDA / CAFÉ DA 
MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

ACOLHIDA / CAFÉ DA 
MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

 

ACOLHIDA / CAFÉ DA 
MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

ACOLHIDA / CAFÉ DA 
MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

ACOLHIDA / CAFÉ DA 
MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

 
8H30 ÀS 9H20 

 
RECREAÇÃO LIVRE 

 
VÍDEO 

 
PARQUE DOS PNEUS/ 

BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS 

 
ATIVIDADE 

DIVERSIFICADA 

 
RECREAÇÃO  LIVRE 

9H20 ÀS 9H40  
COLAÇÃO 

 
COLAÇÃO 

 
COLAÇÃO 

 
COLAÇÃO 

 
COLAÇÃO 

 
9H40 ÀS 11H20 

 
PASSEIO PELA INSTITUIÇÃO 

10h10 ás 11h- OFICINA DE 
CAPOEIRA 

 
PARQUINHO / BANHO – 

10H20 
MOMENTO DA HISTÓRIA 

 
MUSICALIDADE / 

KARATE 10H10 às 10H30 

 
RECREAÇÃO LIVRE/ 

BANHO – 10H 
10H20 ÁS 11H BALLET 

 
BRINQUEDOTECA até 10h10/ 
/ATIVIDADE DIVERSIFICADA 

 

11H ÀS 12H ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

 

12H ÀS 13H50 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

14H ÀS 14H30 LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE 

 
14H30 ÀS 15H50 

 
BRINQUEDOTECA  

15h15 BANHO 
 

 
VÍDEO/ 15H ÁS 15H50  

BALLET 

 
BANHO/ PASSEIO PELA 

INSTITUIÇÃO/ 
 

 
VÍDEO/ BRINQUEDOS E 

BRINCADEIRAS 
 

 
BANHO 

15h ás 15h50 OFICINA DE  
CAPOEIRA 

 
15H50 ÀS 17H 

 
BRINQUEDOS E 

BRINCADEIRAS/ JANTAR/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

 
MUSICALIDADE/ 

JANTAR/ CUIDADOS DE 
HIGIENE 

 
MOMENTO DA HISTÓRIA 
/JANTAR/ CUIDADOS DE 

HIGIENE 

 
RECREAÇÃO LIVRE 

/JANTAR/ CUIDADOS DE 
HIGIENE 

 
BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS / 

JANTAR/ CUIDADOS DE 
HIGIENE 
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17H 

 
SAÍDA 

 
SAÍDA 

 
SAÍDA 

 
SAÍDA 

 
SAÍDA 

 

 
ROTINA DO SEMENTE DE GIRASSOL  2022 

MATERNAL I B 
 

HORÁRIOS 
 

SEGUNDA 
 

TERÇA 
 

QUARTA 
 

QUINTA 
 

SEXTA 
 

7H ÀS 8H30 
 

ACOLHIDA / CAFÉ DA 
MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

 
ACOLHIDA / CAFÉ DA 

MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

 

 
ACOLHIDA / CAFÉ DA 

MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

 
ACOLHIDA / CAFÉ DA 

MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

 
ACOLHIDA / CAFÉ DA 

MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

 
8H30 ÀS 9H 

 
ATIVIDADE 

DIVERSIFICADA 

 
PASSEIO PELA 
INSTITUIÇÃO 

 
MUSICALIDADE 

 
 

RECREAÇÃO LIVRE 

 
RECREAÇÃO LIVRE 

9H ÀS 9H30 COLAÇÃO COLAÇÃO COLAÇÃO/ COLAÇÃO COLAÇÃO 

 
9H30 ÀS 11H20 

 
BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS 

/OFICINA DE BALLET 
10H10 ÁS 10H40/ 

RECREAÇÃO LIVRE 

 
PARQUE DOS PNEUS/ 

BANHO – 10H 
OFICINA DE CAPOEIRA 

10H30 ÁS 11H 

 
BANHO / ATIVIDADE 

DIVERSIFICADA/ VÍDEO 

 
PARQUINHO / BANHO – 

10H 
MUSICALIDADE 

 
MUSICALIDADE/ 

ATIVIDADE 
DIVERSIFICADA 

11H20 ÀS 12H ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

12H ÀS 13H50 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 
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CANTINHO DO GIRASSOL

http://www.cantinhodogirassol.com.br/
mailto:cgirassol@cantinhodogirassol.com.br


 

Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Brasília - Centro Social Luterano Cantinho do Girassol  

QNM 30 – Módulos “B” e “C” Ceilândia-DF–Fone: (61) 3581-8098 – (61) 3373-1145 – CEP: 72.210-300 

www.cantinhodogirassol.com.br–cgirassol@cantinhodogirassol.com.br 

 

CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

 
14H ÀS 14H30 

 
LANCHE 

 
LANCHE 

 
LANCHE 

 
LANCHE 

 
LANCHE 

 
14H30 ÀS 15H50 

 
BANHO 

OFICINA DE CAPOEIRA 
15H ÁS 15H50 

 
MUSICALIDADE/ 
BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS 

 
MOMENTO DA HISTÓRIA 
OFICINA DE KARATER 

15H20 ÁS 15H50 
 
 

 
PASSEIO PELA 
INSTITUIÇÃO 

 

 
BANHO 

RECREAÇÃO LIVRE 

 
15H50 ÀS 17H 

 
BRINQUEDOTECA 

JANTAR/ CUIDADOS DE 
HIGIENE /MÚSICA 

 

 
OFICINA DE BALLET 

15H50 ÁS 16H20 
JANTAR/ CUIDADOS DE 

HIGIENE 
 

 
BRINQUEDOTECA 

JANTAR/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / VÍDEO 

 
BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS 

JANTAR/ CUIDADOS DE 
HIGIENE 

 
MOMENTO DA 

HISTÓRIA 
JANTAR/ CUIDADOS DE 

HIGIENE 

17H SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA 
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CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

ROTINA DO SEMENTE  DE  GIRASSOL  2022 
MATERNAL I C 

 
 

HORÁRIOS 
 

SEGUNDA 
 

TERÇA 
 

QUARTA 
 

QUINTA 
 

SEXTA 
 

7H ÀS 8H30 
 

ACOLHIDA / CAFÉ DA 
MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

 

 
ACOLHIDA / CAFÉ DA 

MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

 

 
ACOLHIDA / CAFÉ DA 

MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

 
ACOLHIDA / CAFÉ DA 

MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

 
ACOLHIDA / CAFÉ DA 

MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

 
8H30 ÀS 9H 

 
RECREAÇÃO LIVRE 

 
MOMENTO DA HISTÓRIA 

 
MUSICALIDADE 

 
RECREAÇÃO LIVRE 

 
ATIVIDADE 

DIVERSIFICADA 

9H ÀS 9H30 COLAÇÃO COLAÇÃO COLAÇÃO COLAÇÃO COLAÇÃO 

 
9H30 ÀS 11H20 

ATIVIDADE 
DIVERSIFICADA/ 

PARQUE DOS PNEUS 
10H10 

ATIVIDADE 
DIVERSIFICADA 

OFICINA DE BALLET 
10H10- 11H 

PARQUINHO/ 
OFICINA DE CAPOEIRA 
10H10-10H40 / BANHO 

 

VÍDEO /BRINQUEDOTECA MUSICALIDADE/ 
OFICINA DE KARATÊ 

10H10 -10H35/ BANHO 
 

11H20 ÀS 12H ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

12H ÀS 13H50 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

 
14H ÀS 14H30 

 
LANCHE 

 
LANCHE 

 
LANCHE 

 
LANCHE 

 
LANCHE 

 
14H30 ÀS 15H 

BRINQUEDOTECA VÍDEO PASSEIO PELA 
INSTITUIÇÃO 

BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS 

BRINQUEDOTECA 

15H ÀS 17H BANHO 
PASSEIO PELA 
INSTITUIÇÃO / 

OFICINA DE CAPOEIRA 
15H50-16H20 

BANHO 
MOMENTO DA HISTÓRIA/ 
JANTAR/ CUIDADOS DE 

HIGIENE 
 

MUSICALIDADE/ 
RECREAÇÃO LIVRE 

JANTAR/ CUIDADOS DE 
HIGIENE 

BANHO 
VÍDEO/ JANTAR/ 

CUIDADOS DE HIGIENE 
OFICINA DE BALLET 

15H50- 16H20 

MUSICALIDADE 
BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS / 

JANTAR/ CUIDADOS DE 
HIGIENE 

http://www.cantinhodogirassol.com.br/
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CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

JANTAR/ CUIDADOS DE 
HIGIENE 

JANTAR/ CUIDADOS DE 
HIGIENE 

17H SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA 

  

ROTINA DO CRIANÇA FELIZ 2022 

MATERNAL I D 
 

HORÁRIOS 
 

SEGUNDA 
 

TERÇA 
 

QUARTA 
 

QUINTA 
 

SEXTA 
 

7H ÀS 8H30 
 

ACOLHIDA / CAFÉ DA 
MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

 

 
ACOLHIDA / CAFÉ DA 

MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

 

 
ACOLHIDA / CAFÉ DA 

MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

 
ACOLHIDA / CAFÉ DA 

MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE /  MEDITAÇÃO 

 
ACOLHIDA / CAFÉ DA 

MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE/MEDITAÇÃO 

8H30 ÀS 9H  
VÍDEO 

 
PASSEIO PELA INSTITUIÇÃO 

 
RECREAÇÃO LIVRE 

 
ATIVIDADE 

DIVERSIFICADA 

 
MOMENTO DA HISTÓRIA 

9H ÀS 9H20  
COLAÇÃO 

 

 
COLAÇÃO 

 

 
COLAÇÃO 

 

 
COLAÇÃO 

 

 
COLAÇÃO 

 

 
9H20 ÀS 11H20 

ATIVIDADE 
DIVERSIFICADA/ 

RECREAÇÃO LIVRE 

OFICINA DE BALLET 09H20 – 
10H10 

PARQUE DOS PNEUS 10H10 

ATIVIDADE DIVERSIFICADA 
BANHO – 10H30 
MUSICALIDADE 

 

PARQUINHO / BANHO AS 
9H50/ OFICINA DE 

CAPOEIRA 10H10 -11H 

 
MUSICALIDADE 

OFICINA DE KARATÊ 
10H35 – 11H 

11H20 ÀS 12H ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

12H ÀS 13H50 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

 
14H ÀS 14H30 

 
LANCHE 

 
LANCHE 

 
LANCHE 

 
LANCHE 

 
LANCHE 

14H30 ÀS 14H45  
BANHO 

 
BANHO 

 
MOMENTO DA HISTÓRIA 

 
MUSICALIDADE 

 
BANHO 

http://www.cantinhodogirassol.com.br/
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CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

14H45 ÀS 16H BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS/ VÍDEO 
BALLET 15H – 15H50 

BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS/RECREAÇÃO 

LIVRE 

MUSICALIDADE 
OFICINA DE CAPOEIRA 15H 

-15H50 

BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS 

MUSICALIDADE 

16H ÀS 17H JANTAR/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MOMENTO DA 

HISTÓRIA 

JANTAR/ CUIDADOS DE 
HIGIENE/ PASSEIO PELA 

INSTITUIÇÃO 

JANTAR/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / VÍDEO 

JANTAR / CUIDADOS DE 
HIGIENE / RECREAÇÃO 

LIVRE 
 

JANTAR/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / PASSEIO PELA 

INSTITUIÇÃO 

17H SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA 

  

 

ROTINA DO CRIANÇA FELIZ 2022 
MATERNAL I E 

HORÁRIOS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

 
7H ÀS 8H30 

 
ACOLHIDA /  CUIDADOS 

DE HIGIENE CAFÉ DA 
MANHÃ/  CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

 
ACOLHIDA / CAFÉ DA 

MANHÃ/  CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

 
ACOLHIDA / CAFÉ DA 

MANHÃ/  CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

 
ACOLHIDA / CAFÉ DA 

MANHÃ/  CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

 
ACOLHIDA / CAFÉ DA 

MANHÃ/  CUIDADOS DE 
HIGIENE/ MEDITAÇÃO 

8H30 ÀS 9H ATIVIDADE 
DIVERSIFICADA 

RECREAÇÃO LIVRE 
 

ATIVIDADE DIVERSIFICADA OFICINA DE BALLET 08H30 
– 09H20 

MOMENTO DA HISTÓRIA 

09H ÀS 10H  
COLAÇÃO 

MOMENTO DA 
RECREAÇÃO LIVRE 

 
COLAÇÃO 

MUSICALIDADE 

 
COLAÇÃO 

PARQUE DOS PNEUS 

 
COLAÇÃO/  PARQUINHO 

 
BANHO – 9H40- 

 
COLAÇÃO 

MUSICALIDADE 

 
10H ÀS 11H20 

 
BANHO – 10H30/ 
BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS 

PASSEIO PELA INSTITUIÇÃO 
VÍDEO 

 
MOMENTO DA HISTÓRIA / 

OFICINA DE KARATÊ 10H30 – 
11H 

 
ATIVIDADE DIVERSIFICADA 

MUSICALIDADE 

 
OFICINA DE CAPOEIRA 

10H10 – 11H 

 
11H20 ÀS 12H 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO 
CUIDADOS DE HIGIENE 

http://www.cantinhodogirassol.com.br/
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CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

  

 

ROTINA DO CRIANÇA FELIZ 2022 
MATERNAL II A 

 
HORÁRIOS 

 
SEGUNDA 

 
TERÇA 

 
QUARTA 

 
QUINTA 

 
SEXTA 

 
7H ÀS 8H30 

 
ACOLHIDA / CAFÉ DA 

MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

 
ACOLHIDA / CAFÉ DA 

MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

 
ACOLHIDA / CAFÉ DA MANHÃ/ 

CUIDADOS DE HIGIENE / 
OFICINA DE BALLET 07H40 – 

08H30 

 
ACOLHIDA / CAFÉ DA 

MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

 
ACOLHIDA / CAFÉ DA 

MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

 

CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

12H ÀS 13H50 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

14H ÀS 14H30  
LANCHE 

 
LANCHE 

 
LANCHE 

 
LANCHE 

 
LANCHE 

14H30 ÀS 14H45  
PASSEIO PELA 
INSTITUIÇÃO 

 
BANHO 

 
BANHO 

 
PASSEIO PELA 
INSTITUIÇÃO 

 
BANHO 

14H45 ÀS 16H BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS/ OFICINA 

DE BALLET 15H50 – 
16H20 

BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS/ VÍDEO 

BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS/RECREAÇÃO 

LIVRE 

MUSICALIDADE/   OFICINA 
DE CAPOEIRA 15H – 15H50 

VÍDEO/ 
BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS 

16H ÀS 17H 
 

JANTAR/  CUIDADOS DE 
HIGIENE/ 

 

JANTAR/  CUIDADOS DE 
HIGIENE / MOMENTO DA 

HISTÓRIA 

JANTAR/  CUIDADOS DE 
HIGIENE / PASSEIO PELA 

INSTITUIÇÃO 

JANTAR/  CUIDADOS DE 
HIGIENE / 

MOMENTO DA HISTÓRIA 

JANTAR 
CUIDADOS DE HIGIENE / 

PASSEIO PELA 
INSTITUIÇÃO 

17H SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA 
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CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

8H30 ÀS 9H20 OFICINA DE 
CAPOEIRA 08H30 – 

09H20 

PARQUINHO DOS PNEUS 
MOMENTO DA HISTÓRIA 

MUSICALIDADE ATIVIDADE 
DIVERSIFICADA 

MOMENTO DA HISTÓRIA 
 

9H20 ÀS 
10H30 

 
COLAÇÃO 

RECREAÇÃO LIVRE 

 
COLAÇÃO 
ATIVIDADE 

DIVERSIFICADA 
 

 
COLAÇÃO 

PARQUINHO 10H 
 

 
COLAÇÃO 

BANHO- 10H 
 

 
COLAÇÃO 

RECREAÇÃO LIVRE 
 

 
10H30 ÀS 

11H20 

 
ATIVIDADE 

DIVERSIFICADA 

 
MUSICALIDADE 

 
BANHO- 10H30 / VÍDEO 

 
PASSEIO PELA 
INSTITUIÇÃO 

 
PASSEIO PELA INSTITUIÇÃO 

 
11H20 ÀS 12H 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE 

HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

12H ÀS 13H50 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

14H ÀS 15H  
LANCHE 
VÍDEO 

 
LANCHE 

RECREAÇÃO LIVRE 

 
LANCHE 

OFICINA DE KARATÊ 14H10 -
14H35 

 
LANCHE 

OFICINA DE BALLET 
14H10 -15H40/ PASSEIO 

PELA INSTITUIÇÃO 

 
LANCHE 

OFICINA DE CAPOEIRA 
14H20 – 15H 

15H ÀS 16H  
BANHO 

BANHO/ PASSEIO PELA 
INSTITUIÇÃO 

 
RECREAÇÃO LIVRE 

 
MUSICALIDADE 

BANHO/ 
MOMENTO DA HISTÓRIA 

16H ÀS 17H BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS 

JANTAR/ CUIDADOS 
DE HIGIENE / 

MOMENTO DA HISTÓRIA/ 
JANTAR/ CUIDADOS DE 

HIGIENE / 

 
VÍDEO/ 

JANTAR/ HIG. BUCAL 

PASSEIO PELA 
INSTITUIÇÃO /JANTAR/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

 

BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS / JANTAR/ 
CUIDADOS DE HIGIENE / 

17H SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA 

  

 

 

http://www.cantinhodogirassol.com.br/
mailto:cgirassol@cantinhodogirassol.com.br


 

Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Brasília - Centro Social Luterano Cantinho do Girassol  

QNM 30 – Módulos “B” e “C” Ceilândia-DF–Fone: (61) 3581-8098 – (61) 3373-1145 – CEP: 72.210-300 

www.cantinhodogirassol.com.br–cgirassol@cantinhodogirassol.com.br 

 

CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

ROTINA DO CRIANÇA FELIZ 2022 

MATERNAL II B 
HORÁRIOS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

 
7H ÀS 8H30 

ACOLHIDA / CAFÉ DA 
MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

ACOLHIDA / CAFÉ DA 
MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

ACOLHIDA / CAFÉ DA 
MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

ACOLHIDA / CAFÉ DA 
MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

ACOLHIDA / CAFÉ DA 
MANHÃ/ CUIDADOS 

DE HIGIENE/ OFICINA 
DE BALLET 07H40 – 

08H30 

8H ÀS 9H ATIVIDADE DIVERSIFICADA PASSEIO PELA 
INSTITUIÇÃO 

PARQUINHO ATIVIDADE DIVERSIFICADA BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS 

9H ÀS10H COLAÇÃO 
RECREAÇÃO LIVRE 

COLAÇÃO 
CAPOEIRA 09H20 – 10H10 

COLAÇÃO 
BANHO- 9H30 

COLAÇÃO 
MOMENTO DA 

RECREAÇÃO LIVRE 

COLAÇÃO 
MOMENTO DA 

HISTÓRIA 

10H ÀS 10H30  
BANHO- 10H 

 
MUSICALIDADE 

ATIVIDADE DIVERSIFICADA  
RECREAÇÃO LIVRE 

 

 
MUSICALIDADE 

10H30 ÀS 
11H20 

PASSEIO PELA 
INSTITUIÇÃO 

 
VÍDEO 

PASSEIO PELA 
INSTITUIÇÃO 

MOMENTO DA HISTÓRIA 
 

PARQUINHO DOS 
PNEUS 

11H20 ÀS12H15 ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE 

HIGIENE 
12H ÀS 13H50 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

14H ÀS 14H30 LANCHE 
OFICINA DE BALLET 14H20 

– 15H 

 
LANCHE 

 
LANCHE 

LANCHE 
OFICINA DE CAPOEIRA 

14H20 – 15H 

 
LANCHE 

 
14H30 ÀS 

15H30 

 
VÍDEO 

 
MUSICALIDADE 

 

 
RECREAÇÃO LIVRE 

 
PASSEIO PELA 
INSTITUIÇÃO 

BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS 

OFICINA DE KARATÊ 
15H – 15H30 

15H30 ÀS 
15H45 

PASSEIO PELA 
INSTITUIÇÃO 

BANHO MUSICALIDADE BANHO BANHO 
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CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

15H45 ÀS 17H MOMENTO DA HISTÓRIA/ 
JANTAR/ CUIDADOS DE 

HIGIENE 

VÍDEO / JANTAR/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

 

MOMENTO DA HISTÓRIA 
JANTAR/ CUIDADOS DE 

HIGIENE 

BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS / JANTAR/ 

CUIDADOS DE HIGIENE 

PASSEIO PELA 
INSTITUIÇÃO JANTAR/ 

CUIDADOS DE 
HIGIENE 

17H SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA 

  

 

 

ROTINA DO CRIANÇA FELIZ 2022 
MATERNAL II C 

HORÁRIOS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

 
7H ÀS 8H 

 
ACOLHIDA / CAFÉ DA 

MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / OFICINA DE  
BALLET 07H40 – 08H30 

 
ACOLHIDA / CAFÉ DA 

MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

 
ACOLHIDA / CAFÉ DA 

MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

 
ACOLHIDA / CAFÉ DA MANHÃ/ 

CUIDADOS DE HIGIENE / 
MEDITAÇÃO 

 
ACOLHIDA / CAFÉ DA 

MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE/ MEDITAÇÃO 

8H ÀS 9H ATIVIDADE 
DIVERSIFICADA 

ATIVIDADE 
DIVERSIFICADA 

 
VÍDEO 

ATIVIDADE DIVERSIFICADA  
PARQUINHO 

9H ÀS 10H  
COLAÇÃO 

RECREAÇÃO  LIVRE 

 
COLAÇÃO 

RECREAÇÃO LIVRE 

 
COLAÇÃO 

OFICINA DE CAPOEIRA 
09H20 – 10H10 

 
COLAÇÃO 

RECREAÇÃO LIVRE 

 
BANHO 

COLAÇÃO 
 

10H ÀS 11H20 MOMENTO DA HISTÓRIA 
MUSICALIDADE 

BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS 

 
BANHO – 10H 

MOMENTO DA HISTÓRIA 

PARQUE DOS PNEUS 
PASSEI PELA INSTITUIÇÃO 

MOMENTO DA HISTÓRIA 
MUSICALIDADE 

11H20 ÀS12H ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

12H ÀS 13H50 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

 
14H ÀS 14H30 

 
LANCHE 

LANCHE  
LANCHE 

 
LANCHE 

 
LANCHE 
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CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

OFICINA DE CAPOEIRA 
14H10 – 15H 

OFICINA DE  BALLET 14H40 – 
15H10 

 
14H30 ÀS 15H15 

 
PASSEIO PELA 
INSTITUIÇÃO 

 
MUSICALIDADE 

 
VÍDEO 

 
RECREAÇÃO LIVRE 

 
VÍDEO 

15H30 ÀS 15H45 BANHO BANHO BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS 

BANHO MOMENTO DA HISTÓRIA 
OFICINA DE KARATÊ 

15H30 – 16H10 

16H ÀS 17H JANTAR/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / 

BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS 

JANTAR/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / BRINQUEDOS E 

BRINCADEIRAS 

 
JANTAR/ CUIDADOS DE 

HIGIENE / MUSICALIDADE 

 
JANTAR / CUIDADOS DE HIGIENE 

/  MOMENTO DA HISTÓRIA 

JANTAR / CUIDADOS DE 
HIGIENE / BRINQUEDOS 

E BRINCADEIRAS 

17H SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA 

  
 
 
 

ROTINA DO CRIANÇA FELIZ 2022 
MATERNAL II D 

HORÁRIOS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

 
7H ÀS 8H 

ACOLHIDA / CAFÉ DA 
MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

ACOLHIDA / CAFÉ DA 
MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

ACOLHIDA / CAFÉ DA 
MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

ACOLHIDA / CAFÉ DA 
MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / OFICINA DE  
BALLET 07H40 – 08H30 

ACOLHIDA / CAFÉ DA 
MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE / MEDITAÇÃO 

8H ÀS 9H  
ATIVIDADE DIVERSIFICADA 

 
MUSICALIDADE 

 
MOMENTO DA HISTÓRIA 

 
BANHO – 8H30 

ATIVIDADE 
DIVERSIFICADA 

 
9H ÀS 10H 

 
COLAÇÃO 

RECREAÇÃO  LIVRE 
 

 
COLAÇÃO 

RECREAÇÃO LIVRE 
MOMENTO DA HISTÓRIA 

 
COLAÇÃO 
ATIVIDADE 

DIVERSIFICADA 

 
COLAÇÃO 

 RECREAÇÃO LIVRE 

 
COLAÇÃO 

OFICINA DE  CAPOEIRA 
09H20 – 10H 

PARQUINHO 10H 
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CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

10H30 ÀS 
11H20 

 
MOMENTO DA HISTÓRIA 

 
PASSEIO PELA 
INSTITUIÇÃO 

 
PARQUINHO DOS PNEUS 

 

 
VÍDEO 

BANHO – 10H30/ 
MOMENTO DA HISTÓRIA 

11H20 ÀS 12H ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

12H ÀS 13H50 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

14H ÀS 15H BANHO 
LANCHE 

BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS 

BANHO 
LANCHE 
VÍDEO 

LANCHE 
OFICINA DE BALLET 

14H10 – 15H 

LANCHE 
VÍDEO 

 

LANCHE 
PASSEIO PELA 

INSTITUIÇÃO KARATÊ 
14H10 – 14H40 

15H ÁS 16H MOMENTO DA HISTÓRIA 
MUSICALIDADE 

PASSEIO PELA 
ISNTITUIÇÃO 

RECREAÇÃO LIVRE/ 
BANHO 

OFICINA DE CAPOEIRA 
15H – 15H50 

MOMENTO DA HISTÓRIA 

16H ÀS 17H PASSEIO PELA 
INSTITUIÇÃO / JANTAR/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

RECREAÇÃO LIVRE/ 
JANTAR/ CUIDADOS DE 

HIGIENE 

MUSICALIDADE/ JANTAR 
CUIDADOS DE HIGIENE 

MOMENTO DA HISTÓRIA/ 
JANTAR/ CUIDADOS DE 

HIGIENE 

BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS / JANTAR/ 

CUIDADOS DE HIGIENE 

17H SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA 

  

 

ROTINA DO CRIANÇA FELIZ 2022 
MATERNAL II E 

HORÁRIOS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

 
7H ÀS 8H 

ACOLHIDA / CAFÉ DA 
MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE /MEDITAÇÃO 

ACOLHIDA / CAFÉ DA 
MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE /OFICINA DE  

BALLET 07H40 – 08H30 

ACOLHIDA / CAFÉ DA 
MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE /MEDITAÇÃO 

ACOLHIDA / CAFÉ DA 
MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE MEDITAÇÃO 

ACOLHIDA / CAFÉ DA 
MANHÃ/ CUIDADOS DE 
HIGIENE/ MEDITAÇÃO 

8H ÀS 9H  
PARQUINHO 

 
MUSICALIDADE 

 
MOMENTO DA HISTÓRIA / 

CULTURA 

 
MUSICALIDADE 

 
ATIVIDADE DIVERSIFICADA 
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CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

9H ÀS 10H30 COLAÇÃO 
BANHO – 9H30 
MUSICALIDADE 

COLAÇÃO 
RECREAÇÃO LIVRE 

COLAÇÃO 
PASSEIO PELA 
INSTITUIÇÃO 

COLAÇÃO 
OFICINA DE CAPOEIRA 

09H20 -10H 
RECREAÇÃO LIVRE 

COLAÇÃO 
RECREAÇÃO LIVRE 

 

10H30 ÀS 11H20 ATIVIDADE 
DIVERSIFICADA 

 
MOMENTO DA HISTÓRIA 

ATIVIDADE 
DIVERSIFICADA 

 
PARQUE DOS PNEUS/ 

BANHO – 10H50 

 
VÍDEO/ MUSICALIDADE 

11H20 ÀS 12H ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

ALMOÇO/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

12H ÀS 13H50 DESCANSO DESCANSO DESCANSO/ BANHO AS 
13H50 

DESCANSO DESCANSO/ BANHO 13h50 
 

14H ÀS15H LANCHE 
OFICINA DE CAPOEIRA 

14H10 -15H 

BANHO/ LANCHE 
VÍDEO 

LANCHE 
KARATÊ 14H35 – 15H 

LANCHE 
/BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS 

OFICINA DE BALLET 14H10 
– 15H 

15H ÀS 16H RECREAÇÃO LIVRE/ 
PASSEIO PELA 
INSTITUIÇÃO 

PASSEIO PELA 
INSTITUIÇÃO/ 

RECREAÇÃO LIVRE 

MOMENTO DA HISTÓRIA 
MUSICALIDADE 

 

PASSEIO PELA 
INSTITUIÇÃO/ 

MUSICALIDADE 

BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS/ 

VÍDEO 

16H ÀS 17H BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS / 

JANTAR/ CUIDADOS DE 
HIGIENE 

MOMENTO DA HISTÓRIA 
/ JANTAR/ CUIDADOS DE 

HIGIENE 

MUSICALIDADE/ JANTAR/ 
CUIDADOS DE HIGIENE 

MOMENTO DA HISTÓRIA 
/JANTAR/ CUIDADOS DE 

HIGIENE 

RECREAÇÃO LIVRE / 
JANTAR/ CUIDADOS DE 

HIGIENE 

17H SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA 
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CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

PLANO DE AÇÃO - GESTÃO SERVIÇO SOCIAL-2022 
 

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma 

Proporcionar o atendimento às 

crianças e suas famílias, possibilitando 

o fortalecimento das relações 

familiares, comunitárias e também com 

a instituição escolar.  

 

 

Atender e acompanhar 

sistematicamente 100% 

das famílias e 

educandos, colaborando 

para a garantia do direito 

ao acesso e permanência 

da criança na escola. 

 

 

-Acolhimento, orientação E 

encaminhamentos. 

 

-Orientação e 

comunicação para as 

famílias sobre a 

importância da defesa de 

direitos da criança, 

fortalecimento da função 

protetiva das famílias, 

mobilização e 

fortalecimento de redes 

sociais de apoio, 

elaboração de relatórios e 

prontuários dos atendidos. 

 

-Atendimento 

individualizado e/ou em 

grupo, acolhimento de 

busca espontânea e de 

agendamento a partir de 

Coordenação Geral, 

Direção 

Pedagógica, 

Coordenação 

Pedagógica e 

Serviço Social. 

 

 

 

Durante o ano letivo  
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CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

encaminhamento da 

equipe técnica.  

 

Acolhimento social com os 

responsáveis no ato da 

matrícula e no período de 

renovação.  

 

Realizar visita domiciliar e busca ativa, 

como um instrumento de 

acompanhamento para conhecer as 

condições de vida das crianças e suas 

famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atender a Educação 

infantil na sua totalidade.  

 

Atender todas as 

demandas encaminhada 

pela Coordenadora 

pedagógica e Secretaria 

Escolar. 

Conhecer de forma precisa 

a realidade social de cada 

atendido pela instituição;  

Redução do número de 

evasões escolar, através 

de acompanhamento das 

crianças com faltas 

excessivas sem 

justificativas.  

 

Realização de Visita 

Domiciliar. 

Coordenação 

Geral, Assistente 

Social, Psicóloga. 

Durante o ano letivo 
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CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

Promover a assistência social e 

psicológica, com o objetivo de garantir 

os direitos fundamentais da criança, 

conforme o ECA, Art. 4º. 

Atender a Educação 

infantil na sua totalidade  

 

Encaminhamento para 

Rede de Apoio quando 

houver necessidade. 

Coordenação 

Geral, Assistente 

Social e Psicóloga 

Durante o ano letivo 

Realizar orientações as famílias sobre 

a importância dos cuidados com a 

saúde da criança. 

 

 

 

 

 

 

Atender a Educação 

infantil na sua totalidade 

Realização de reunião 

para as famílias das 

crianças atendidas, para 

informação e discussão 

acerca do direito da 

criança. 

 

 

 

Coordenador Geral, 

Assistente Social e 

Psicóloga 

Durante o ano letivo 

Articular com Rede de apoio e 

Parcerias da Instituição, serviços 

diversos para atendimento às famílias 

em situação de vulnerabilidade. 

 

 

 

 

 

Atender a 100% das 

famílias encaminhadas 

ao Serviço Psicossocial. 

Acolhimento das 

demandas referentes a 

família e encaminhamento 

para as redes de apoio, de 

acordo com a necessidade 

(Conselho Tutelar, 

CREAS, CRAS, Instituto 

Sabin, Instituto 

Cooperforte, Instituto 

Caixa, etc.) 

Coordenador Geral, 

Assistente Social, 

Psicóloga e 

Instituições 

parceiras 

Durante o ano letivo 

http://www.cantinhodogirassol.com.br/
mailto:cgirassol@cantinhodogirassol.com.br


 

Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Brasília - Centro Social Luterano Cantinho do Girassol  

QNM 30 – Módulos “B” e “C” Ceilândia-DF–Fone: (61) 3581-8098 – (61) 3373-1145 – CEP: 72.210-300 

www.cantinhodogirassol.com.br–cgirassol@cantinhodogirassol.com.br 

 

CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

PLANO DE AÇÃO – GESTÃO PSICOLOGIA-2022 

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma 

-Realizar acolhimento inicial às 

famílias, para conhecimento do 

contexto biopsicosociocultural da 

criança matriculada na instituição. 

 

 

 

  

-Todas as famílias 

atendidas pela 

instituição. 

-Acolhimento social com os pais 

e\ou responsáveis no ato da 

matrícula e no período de 

renovação; 

-Atendimento individualizado; 

-Preenchimento do Questionário 

Psicossocial; 

-Obtenção de informações 

referentes a saúde da criança. 

Coordenador 

Geral e 

Psicóloga  

 

 

 

Durante o ano letivo 

 

-Acompanhar o desenvolvimento 

Psicossocial das crianças matriculadas 

na instituição.  

 

-Todas as crianças 

atendidas pela 

instituição. 

-Desenvolvimento das ações 

interventivas e de observações 

para conhecer as relações 

estabelecidas pela criança; 

- Realização e avaliações, 

propondo alternativas de 

Coordenador 

Geral e 

Psicóloga 

 

 

 

Durante o ano letivo 
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CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

encaminhamento, quando 

necessário. 

-Encaminhamento das 

informações as famílias, por meio 

de reuniões, encontros, vídeos 

temáticos, ou atendimentos 

individuais. 

-Recebimento das demandas 

referentes a saúde da criança e 

encaminhamento para rede de 

apoio. 

-Realizar atendimentos no Setor de 

Psicologia de modo emergencial. 

 

-Todos os 

colaboradores, as 

crianças e as famílias 

atendidas pela 

instituição. 

-Atendimento a situações de 

emergência psicológica para 

famílias e crianças matriculadas 

na instituição que necessitem de 

intervenção imediata, para 

posterior encaminhamento, se 

houver necessidade. 

Coordenador 

Geral e 

Psicóloga 

 

Durante o ano letivo 
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CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

-Atendimento individualizado e/ou 

em grupo. 

Realizar apoio à Equipe Pedagógica 

para favorecer processo de adaptação 

de crianças na instituição. 

Toda equipe 

pedagógica e famílias, 

de acordo com a 

demanda. 

 

-Auxilio as professoras e 

monitoras no processo de 

adaptação das crianças;  

- Acompanhamento e orientação 

aos pais e responsáveis para 

facilitar o processo de adaptação 

da criança. 

Coordenador 

Geral e 

Psicóloga 

 

Durante o ano letivo 
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CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

Participar do conselho escolar para 

orientação e apoio aos docentes na  

criação de estratégias voltadas 

para o desenvolvimento da criança e 

sua família de acordo com as questões 

discutidas nas reuniões. 

- Envolver 100% da 

equipe conselho 

escolar. 

 

-Auxilio as professoras na 

articulação entre a teoria e a 

prática pedagógica; 

-Organização de oficinas, 

materiais, treinamentos e 

palestras as professores e 

monitores, favorecendo troca de 

experiência e o diálogo entre as 

equipes; 

 -Trabalho com temáticas 

envolvendo questões 

pedagógicas, visando diversificar 

as atividades para trabalhar com 

as crianças que necessitem de 

apoio. 

Coordenador 

Geral e 

Psicóloga 

 

Durante o ano letivo 

Realizar visita domiciliar e busca ativa, 

como um instrumento de 

acompanhamento para conhecer as 

-Todas as crianças 

atendidas pela 

-Criação de estratégias para 

reduzir o número de casos de 

evasões escolares e promover o 

Coordenador 

Geral, 

Psicóloga 

Durante o ano letivo 

http://www.cantinhodogirassol.com.br/
mailto:cgirassol@cantinhodogirassol.com.br


 

Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Brasília - Centro Social Luterano Cantinho do Girassol  

QNM 30 – Módulos “B” e “C” Ceilândia-DF–Fone: (61) 3581-8098 – (61) 3373-1145 – CEP: 72.210-300 

www.cantinhodogirassol.com.br–cgirassol@cantinhodogirassol.com.br 

 

CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

condições de vida das crianças e suas 

famílias, de acordo com as demandas. 

 

Instituição e suas 

famílias. 

-Reduzir o número de 

evasões escolares. 

 

-Atender as demandas 

encaminhada pela 

Coordenadora 

pedagógica e Secretaria 

Escolar. 

fortalecimento de vínculos entre 

as famílias e a instituição; 

-Atendimento as demandas 

encaminhadas pela Coordenadora 

pedagógica e Secretária Escolar 

da instituição;  

-Realização de acompanhamento 

as crianças com faltas excessivas 

e sem justificativas, colaborando 

para a garantia do direito ao 

acesso e permanência da criança 

na instituição. 

 

Assistente 

Social 
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CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

Colaborar com as atividades 

organizacionais da instituição. 

- Realizar processo 

seletivo para 

contratação e 

acompanhamento de 

acordo com as 

necessidades da 

instituição. 

- Participação e realização de 

processos de seleção e 

recrutamento pessoal na 

instituição;  

-Trabalhos direcionados a 

qualidade de vida no trabalho: 

relações interpessoais, 

motivação, saúde mental, entre 

outros. 

Realização de Visita Domiciliar. 

Coordenador 

Geral e 

Psicóloga 

 

Durante o ano letivo 
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CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

PLANO DE AÇÃO – GESTÃO NUTRIÇÃO -  2022 

       Objetivos Metas     Ações Responsáveis Cronograma 

Realizar o diagnóstico e o 

acompanhamento do estado 

nutricional através do relato dos 

pais ou responsável. 

Atender a 100% dos 

Alunos da Educação 

Infantil. 

Atendimento com os pais ou 

responsável de forma 

individualizado e seguindo 

todos protocolos ou online 

ou por meio telefônico. 

Coordenação 

Geral e 

Nutricionista 

 Durante o ano letivo 

Sugerir opção de cardápio 

balanceado e variado, adequado às 

faixas etárias, respeitando os 

hábitos alimentares, incluindo 

alimentos de origem animal, vegetal 

e mineral, baseando-se na 

observação da aceitação dos 

alimentos e restrições alimentares. 

Atingir 100% das 

Famílias atendidas pela 

Instituição 

Utilização do PNAE 

(Programa Nacional de 

Alimentação Escolar) com o 

objetivo de contribuir para o 

crescimento e o 

desenvolvimento 

biopsicossocial, a 

aprendizagem, o rendimento 

escolar e a formação de 

hábitos saudáveis dos 

alunos, por meio de ações 

Coordenação 

Geral e 

Nutricionista 

Durante o ano letivo 
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CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

de educação alimentar e 

nutricional e da oferta de 

refeições que cubram as 

suas necessidades 

nutricionais.  

Orientar, supervisionar e realizar 

treinamento com os manipuladores 

de alimentos, participar da definição 

do perfil, da seleção, capacitação e 

efetuar controle periódico de saúde. 

 

Atender todos os 

colaboradores da UAN 

Conscientização sobre as 

boas práticas higiênico-

sanitárias através de cursos: 

Mesa Brasil, ou pela 

instituição de forma online. 

Coordenação 

Geral e 

 Nutricionista 

Durante o ano letivo 

Propor e realizar ações de 

educação alimentar e nutricional 

para a comunidade escolar junto 

com coordenador geral, direção e 

coordenação pedagógica para o 

planejamento de atividades. 

Todas as crianças e 

educadores  

Realização de trabalho 

multidisciplinar junto aos 

professores, alunos e 

comunidade. 

Coordenação 

Geral e 

 Nutricionista 

Sempre que houver 

demandas 
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CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

Identificar crianças portadoras com 

deficiências associadas a nutrição, 

comportamentos, peculiaridades e 

outros aspectos relevantes, para o 

atendimento nutricional adequado. 

 

Todas as crianças que 

possuam alguma 

patologia relacionada à 

alimentação. 

Atendimento com os pais ou 

responsável de forma 

individualizado. 

Coordenação 

Geral, 

Nutricionista e 

Psicóloga 

Durante o ano letivo 

Implantar o Manual de Boas Práticas 

e desenvolver fichas técnicas  

Todos os profissionais 

que cuidam da 

alimentação e 

coordenação geral 

Padronização dos 

procedimentos operacionais 

evitando gastos 

desnecessário e desperdício  

Nutricionista e 

Equipe técnica 

Durante o ano letivo  

Articular-se com a direção, com a 

coordenação pedagógica da escola 

e psicológica com o planejamento 

de atividades lúdicas e o conteúdo 

de educação alimentar e nutricional. 

Todas as crianças e 

educadores 

Inclusão da educação 

alimentar e nutricional no 

processo de ensino e 

aprendizagem, que 

perpassa pelo currículo 

escolar, abordando o tema 

alimentação e nutrição e o 

desenvolvimento de práticas 

Nutricionista e 

Equipe técnica 

Durante o ano letivo 
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CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

saudáveis de vida, na 

perspectiva da segurança 

alimentar e nutricional. 

Planejar, implantar, coordenar, 

controlar e supervisionar as 

atividades de estoque, pré-preparo, 

preparo e distribuição das refeições 

Profissionais que 

cuidam da alimentação 

e coordenação geral 

Orientação, conscientização 

e padronização dos 

procedimentos, evitando 

erros e gastos 

desnecessários 

Nutricionista e 

coordenador 

geral da 

instituição  

Durante o ano letivo 
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CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

PLANO DE AÇÃO-SECRETARIA ESCOLAR-2022 

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma 

- Manter comunicação ativa com a 

CREC/UNIPLAT para 

acompanhamento das orientações 

sobre o encaminhamento e resolução 

de pendências referentes aos alunos 

encaminhados, registros e demais 

demandas surgidas na Secretaria 

Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

-Atendimento técnico 

adequado e 

levantamento de dados 

para o auxílio das 

demandas pedagógicas e 

administrativas da 

instituição, atendendo a 

100% dos interesses.  

 

- Solucionar 100% das 

demandas advindas da 

SEEDF/CREC/UNIPLAT 

 

 

 

-Realização de matriculas 

de alunos encaminhados 

pela UNIPLAT e 

renovação para alunos 

que permanecerão na 

instituição no ano letivo de 

2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Secretária Escolar 

-Direção 

Pedagógica  

-Coordenação 

Pedagógica. 

-Equipe 

especializada de 

Apoio 

-Professoras. 

-Coordenação 

Geral. 

 

 

 

 

Durante todo o ano 

letivo. 
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CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

-Fazer gestão quanto à utilização do 

iEducar. 

 

- Organizar adequadamente o 

funcionamento da Secretaria Escolar 

da instituição, os arquivos, dossiês dos 

alunos e o atendimento ao público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Incrementar as ações da Secretaria 

Escolar quanto ao processo de 

matrícula e renovação.  

- Operar 100% das 

demandas do iEducar. 

 

- Organizar 100% e 

manter atualizados a 

escrituração escolar, leis, 

pareceres, resoluções, 

regulamentos, diretrizes, 

ordens de serviço e 

circulares. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Providenciar alimentação 

do banco de dados do 

iEducar. 

  

-Atendimento ao público e 

às famílias mantendo os 

cuidados previstos no 

Protocolo de higiene e 

prevenção do COVID-19 

 

- Arquivar, organizar e 

conservar todos os 

documentos de 

escrituração da escola, 
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CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Auxiliar a coordenadora pedagógica, 

as professoras e o Serviço 

Psicossocial quanto aos dados dos 

alunos e famílias para a realização da 

Busca Ativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Encaminhamento das 

demandas aos devidos 

Setores de acordo com a 

demanda. 

Leis, Portarias e 

orientações provenientes 

da SEEDF e CRE-

Ceilândia, disponibilizando 

o Regimento Escolar e o 

Projeto Político-

Pedagógico em local de 

fácil acesso a toda a 

comunidade escolar. 

 

- Atentar para orientações e 

datas para realização e 

devolução do Censo 

Escolar e Censo/DF-WEB. 

– Manter comunicação 

com as famílias e todos os 

setores da instituição para 
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CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

 Atender a 100% quanto à   

 Resolução de casos a 

respeito dos alunos de 

acordo com a demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atendimento, 

encaminhamentos e.    

 

- Uso de dados para 

controle da frequência dos 

alunos. 

 - Busca ativa aos alunos 

que apresentam 

infrequência, envolvendo as 

professoras, a Secretaria e 

a Equipe Especializada de 

Apoio. 

- Formação a todo corpo 

docente com a realizações 

de oficinas e apoio técnico 

para o funcionamento. 
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CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II – PROJETOS  DA INSTITUIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                    APÊNDICE                               
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PROJETO INTEGRADOR 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro Social Luterano Cantinho do Girassol 

Título do Projeto: X PLENARINHA “Criança Arteira: faço arte, faço parte” 

Etapas: Educação Infantil Total de estudantes envolvidos: 251 

Equipe responsável:  

Direção Pedagógica, Coordenação Pedagógica, Professoras e Monitoras. 

JUSTIFICATIVA  

Foi o tema escolhido pela comunidade escolar, o tema deste ano é superimportante para o 
desenvolvimento das crianças, proporciona inúmeras possibilidade de criação e imaginação 
das crianças. Por meio da arte, a criança percebe, compreende o ambiente e expressa a 
sua atuação. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

As crianças têm oportunidade de imaginar e criar? 

As produções das crianças são apreciadas e valorizadas? 

Há espaço para as crianças demonstrarem sua espontaneidade? 

As crianças se expressam? 

OBJETIVOS 

 

 

GERAL 

 
Favorecer a percepção e a sensibilidade, bem como a 
expressividade das crianças por meio das diferentes linguagens 
artísticas. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 

1. Despertar o gosto pela arte 
2. Oportunizar momentos para a imaginação e criação 
3. Resgatar a prática expressiva da dança 
4. Desenvolver a criatividade 

 
 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 

O Eu, o Outro e o Nós (EON); Corpo, Gestos e Movimentos (CGM); Traços, Sons, Cores e 

Formas (TSCF); Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação (EFPI); Espaços, Tempos, 

Quantidades, Relações e Transformações (ETQRT) 
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PLANO DE AÇÃO 

Nº Objetivo(s) Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1, 2 

 

Criação do palco lua 

Desenvolver a teatralidade 

Direção  
Coord. Ped. 
Professora 
Monitores 

 

Cortinas, bonecos, diversos objetos 

Durante todo 

o ano letivo 

1, 3 

 

Dramatização 

 

Direção  
Coord. Ped. 
Professora 
Monitores 

 

Diversos objetos 

Durante todo 

o ano letivo 

2 

 

Rodas de conversas 

 

Direção  
Coord. Ped. 
Professora 
Monitores 

 --- Durante todo 

o ano letivo 

3 

 

Danças diversas 

Direção  
Coord. Ped. 
Professora 
Monitores 

 TV, pendrive, som, objetos de 

acordo com o plano 

Durante todo 

o ano letivo 

1, 3 

 

Musicalidade 

Direção  
Coord. Ped. 
Professora 
Monitores 

TV, pendrive, som, objetos de acordo 

com o plano 

Durante todo 

o ano letivo 

1, 2,  

Desenho livre e dirigido Direção  
Coord. Ped. 
Professora 
Monitores 

 

Caderno de desenho, giz de cera, 

lápis de cor, tinta guache, cartolinas, 

papel metro e pardo.  

Durante todo 

o ano letivo 

 

 

http://www.cantinhodogirassol.com.br/
mailto:cgirassol@cantinhodogirassol.com.br


 

Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Brasília - Centro Social Luterano Cantinho do Girassol  

QNM 30 – Módulos “B” e “C” Ceilândia-DF–Fone: (61) 3581-8098 – (61) 3373-1145 – CEP: 72.210-300 

www.cantinhodogirassol.com.br–cgirassol@cantinhodogirassol.com.br 

AVALIAÇÃO  

A avaliação será realizada por meio da observação do desempenho das crianças nas atividades 

realizadas. 

REFERÊNCIAS 

1. Guia da Plenarinha X 

2. Orientações Pedagógicas da SEDF. 

3. PPP- 2020/2021  

4. Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil 
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PROJETO INTEGRADOR  

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro Social Luterano Cantinho do Girassol 

Título do Projeto: PSE – PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 

Etapas: Educação Infantil Total de estudantes 

envolvidos: 251 

Equipe responsável:  

Direção Pedagógica, Coordenação Pedagógica, Professoras e Monitoras 

 

JUSTIFICATIVA 

         Considerando a adesão desta instituição ao PSE – PROGRAMA SAÚDE NA 

ESCOLA instituído, no âmbito dos Ministérios da Educação e da Saúde, com finalidade de 

contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por 

meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. Mesmo em tempo de pandemia, 

onde as atividades são por meio de grupos de WhatsApp busca-se realizar atividades com 

as crianças com o auxílio das famílias. 

         Na educação infantil uma aprendizagem significativa leva o aluno a construir o 

seu próprio conhecimento, atribuindo sentido próprio às linguagens e a transformação da 

informação procedente dos diferentes saberes. No Cantinho do Girassol utilizamos a 

pedagogia de projetos possibilitando tornar a prática educativa mais dinâmica e 

contextualizada relacionando os Campos de Experiência em atividades interdisciplinares. 

Assim sendo, na Projeto Político-Pedagógico, o PSE visa desenvolver ações de combate ao 

mosquito Aedes aegypti; Verificação e atualização da situação vacinal dos alunos; 

Promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos e ações que contribuam para a 

Eficácia da saúde bucal de uma maneira que seja significativa para as crianças.  

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Quais os procedimentos para envolver as crianças em relação ao protocolo de higiene 

em decorrência da Pandemia? 

Como evitar a proliferação do mosquito?   

Como manter a saúde bucal? 

Como escovar devidamente os dentes? 
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Como manter a situação vacinal regularizada? 

Como promover a paz? 

 

OBJETIVOS 

 

GERAL 

Promover ações de prevenção ao combate do Coronavírus, 

de acordo com o protocolo elaborado na instituição, combate ao 

mosquito Aedes aegypti; a manutenção da situação vacinal; a 

promoção da cultura de paz, e contribuir para que a saúde bucal 

seja eficaz. 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

 

 

1. Produzir vídeos informativos envolvendo às famílias na 

condução das atividades remotas  

2. Cuidar da higiene do ambiente em que vive 

3. Possibilitar o reconhecimento do mosquito Aedes aegypti 

4. Desenvolver atividades de conscientização ao combate do 

mosquito 

5. Incentivar a escovação dos dentes 

6. Conhecer as consequências da não e má higiene bucal 

7. Proporcionar momentos de escovação 

8. Incentivar a verificação e atualização da situação vacinal 

9. Promover a cultura de paz 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 

O Eu, o Outro e o Nós (EON); Corpo, Gestos e Movimentos (CGM); Traços, Sons, Cores 
e Formas (TSCF); Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação (EFPI); Espaços, Tempos, 
Quantidades, Relações e Transformações (ETQRT). 
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PLANO DE AÇÃO 

Obj (s)Nº Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1 a 5 e 8 

Conversas online e preventivas sobre o Coronavírus, o 

mosquito Aedes Aegypti, paz e saúde bucal. 

Solicitar apoio técnico da UBS Nº 05 em palestras com o corpo 

docente e as famílias.  

Professora 

Gestores monitores  

CDs, 

DVDs, TV, som  

Durante 

o ano letivo 

1 
Passeio na instituição a procura de objetos que possam 

acumular água 

Professora 

Gestores monitores 

Cartazes, TV, 

DVDs, som 

Durante 

o ano letivo 

1 Campanha educacional para a coleta de plásticos, ferro e 

alumínio 

Professora 

Gestores monitores 

Revistas

, fotos. 

Durante 

o ano letivo 

4, 5, 7, 8 

Palestras para as crianças/ famílias  Professora 

Gestores monitores 

Cenários, 

roupas de 

personagens, 

convidados  

Durante 

o ano letivo 

3, 4 e 8 
Teatro com as educadoras da instituição sobre o mosquito 

(fantasia do mosquito), higiene bucal e paz 

Professora 

Gestores monitores 

Fantasias, 

cenário  

Durante 

o ano letivo 

3, 4, 8 Realização de Momento Cultural (Apresentação de números 

artísticos) 

Professora 

Gestores monitores 

CDs, som, 

Bandeira do 

Brasil, 

fantasias 

Durante o ano 

letivo 

2, 3, 4, 8 Vídeos educativos Professora 

Gestores monitores 

DVD Durante o ano 

letivo 

3, 4 e 8 Confecção de cartazes Professora 

Gestores monitores 

Cartolinas, 

pincéis, 

revistas 

Durante o ano 

letivo 
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5 Aplicação de flúor e avaliação da saúde bucal por profissional 

da área 

Professora 

Gestores monitores 

Profissional da 

saúde 

Escovas de 

dente, flúor 

Pelo menos 

uma vez no ano 

3 Folders/ bilhetes para as famílias sobre a prevenção ao 

mosquito 

Professora 

Gestores monitores 

Folders, 

bilhetes 

informativos 

Durante o ano 

letivo 

4, 5 Higiene bucal todos os dias depois do café da manhã, almoço 

e do jantar 

Professora 

Gestores monitores 

Escovas de 

dente, creme 

dental 

Durante o ano 

letivo 

4, 5 Participação de profissionais da saúde com oficina sobre 

saúde bucal na ação social da Feira Cultural  

 

Professora 

Gestores monitores 

Profissional da 

saúde 

Feira Cultural Outubro 

7 Manutenção da situação vacinal Professora 

Gestores monitores, 

secretária escolar, 

Nutricionista, 

Profissional da 

saúde 

  

8 Promoção da cultura de paz Professora 

Gestores monitores 
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AVALIAÇÃO  

A avaliação será feita de forma contínua e diagnóstica, por meio de observações e 

registros realizados pelo professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

1. Orientações Pedagógicas da SEDF. 

2.  Guia do Planejamento Participativo-Estratégico – 2016/2019 - SEDF 

3. PPP- 2016/2019  

4. Diário Oficial da União - Nº 79, quarta-feira, 26 de abril de 2017 
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PROJETO INTEGRADOR  

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro Social Luterano Cantinho do Girassol 

Título do Projeto: DIVERSIDADE CULTURAL 

Etapas: Educação Infantil Total de estudantes envolvidos: 251 

Equipe responsável:  

Direção Pedagógica, Coordenação Pedagógica, Professoras e Monitoras 

JUSTIFICATIVA 

  Considerando o PPP, na educação infantil, uma aprendizagem significativa significa 

que o aluno constrói o seu conhecimento, atribuindo sentido próprio às linguagens e a 

transformação da informação procedente dos diferentes saberes, utilizando também, a 

pedagogia de projetos possibilitando: tornar a prática educativa mais dinâmica e 

contextualizada, gerar situações de aprendizagem diversificadas e cooperativas como 

também relacionar as linguagens em atividades interdisciplinares.  

O Projeto visa trabalhar e explorar a diversidade cultural existente no Brasil, 

proporcionando às crianças o contato com outras culturas e consequentemente com o novo, 

tais como: Família, bullying, Semana do Brincar, Folclore; Semana da Educação Infantil, 

Consciência Negra, Natal das Crianças, Feira Cultural. 

 Tendo em vista a dificuldade de convivência das crianças, a falta de tolerância 

demonstrada pelos pais e o egocentrismo exagerado a faixa etária apresentado por grande 

parte das crianças observamos a necessidade de um projeto que trabalhe com valores, 

tolerância as diferenças, regras de convivência, identidade e autoestima. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Como integrar e facilitar a relação família/escola?   

Como conscientizar as crianças quanto a valores de respeito ao próximo e regras de 

convivência e autoestima? 

Como possibilitar a construção da valorização das diferentes culturas que existem no Brasil? 

OBJETIVOS 

 

GERAL 

Abordar as diversidades culturais bem como suas 

particularidades, através do processo de conhecer, descobrir, 

interagir e apropriar-se de novos conhecimentos de forma 

prazerosa, rica e envolvente formando cidadãos críticos e 

autônomos que participam do processo social, conscientes de seus 

direitos e deveres na sociedade com base no respeito mútuo. 

 

ESPECÍFICOS 

10. Pesquisar diferentes culturas da comunidade; 

11. Trabalhar interação entre família e escola; 
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12. Possibilitar a construção da valorização das diferentes 

culturas que existem no Brasil; 

13. Trabalhar a autoestima nos alunos para que estes 

possam relacionar-se com o outro; 

14. Desenvolver uma imagem de si, atuando de forma mais 

independente, com confiança em suas capacidades e 

percepção de suas limitações; 

15. Trabalhar a oralidade; 

16. Estimular o respeito às regras sociais e de convivência 

com o outro; 

17. Estimular o respeito às diversas culturas e ao próximo. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 

O Eu, o Outro e o Nós (EON); Corpo, Gestos e Movimentos (CGM); Traços, Sons, 

Cores e Formas (TSCF); Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação (EFPI); Espaços, Tempos, 

Quantidades, Relações e Transformações (ETQRT).  
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PLANO DE AÇÃO 

Obj(s)N Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1.  

Organização de um questionário para casa, para cada família 

responder sobre sua região de origem hábitos e culturas; 

Realização de um levantamento sobre as diferentes culturas 

encontradas na comunidade e dentro da escola; 

Gestores 

monitores 

Professora 

CDs, DVs, mapa do 

Brasil, TV, som, 

revistas  

Durante o 

ano letivo 

2.  

Promoção de eventos/festas de acordo com o calendário 

institucional; 

Gestores 

monitores 

Professora 

CDs, DVs, TV, som, 

revistas, práticos 

típicos 

Durante o 

ano letivo 

3.  

Realização de levantamento das receitas típicas de cada região; 

 Exibição de Dvd’s sobre o tema; 

 Apreciação de fotos e imagens sobre algumas culturas. 

Gestores 

monitores 

Professora 

Livros culinária 

regionais, CDs, 

DVs, mapa do 

Brasil, revistas 

fotos. 

Durante o 

ano letivo 

4.  

 

Contação e Leitura de histórias, contos e lendas; 

 

Professora 

Gestores 

monitores 

Livros de histórias, 

CDs, DVs, cenários, 

roupas de 

personagens  

Durante o 

ano letivo 

5.  

- Desenvolvimento de uma imagem positiva de si, atuando de forma 

cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e 

Professora 

Gestores 

monitores 

CDs, DVs, revistas, 

fotos, CDs, DVs, 

TV, espelho.  

Durante o 

ano letivo 
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percepção de suas limitações ampliando gradativamente suas 

possibilidades de comunicação e interação social; 

- Apreciação de fotos e imagens sobre algumas culturas. 

6.  - Realização de uma roda de conversa com as crianças sobre o tema; 

- Entrevista com alguns funcionários da escola; 

- Apresentação de números artísticos 

Professora 

Gestores 

monitores 

Livros de histórias, 

CDs, DVs, cenários, 

roupas de 

personagens, Tv,   

Durante o 

ano letivo 

7.  - Realização de Momento Cultural Professora 

Gestores 

monitores 

CDs, DVs, som, 

Bandeira do Brasil 

Durante o 

ano letivo 

8.  - Promoção de momentos de meditação Professora 

Gestores 

monitores 

Livros de histórias, 

CDs, DVs, mapa do 

Brasil 

Durante o 

ano letivo 
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AVALIAÇÃO  

A avaliação será feita de forma contínua e diagnóstica, por meio de observações e 

registros realizados pelo professor 

REFERÊNCIAS 

5. ECA; Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei 8069 de 13 de julho de 1990; 

6. Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil; Brasil. Ministério de 

Educação. Secretaria de Educação Básica/ Brasília, DF, 2006; 

7. Orientações Pedagógicas da SEDF. 

8.  Guia do Planejamento Participativo-Estratégico – 2016/2019 - SEDF 

9. PPP- 2016/2019  
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PROJETO INTEGRADOR 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro Social Luterano Cantinho do Girassol 

Título do Projeto: O BRINCAR COMO DIREITO DOS BEBÊS E DAS CRIANÇAS 

Etapas: Educação Infantil Total de estudantes envolvidos: 251 

Equipe responsável:  

Direção Pedagógica, Coordenação Pedagógica, Professoras e Monitoras. 

JUSTIFICATIVA  

       “Sabe-se que na Educação Infantil o brincar é a atividade guia, portanto busca-se que 

essa atividade venha continuar se destacando para que as crianças aprendam e se 

desenvolvam integralmente por meio do brincar. O brincar é muito importante na vida das 

crianças. Neste projeto está incluso a musicalidade, a literatura infantil “brincando e 

encantando com histórias e o desfralde. De acordo com o caderno do brincar (DISTRITO 

FEDERAL. 2021, p. 22) “Também, na Base Nacional Comum Curricular para Educação 

Infantil está expresso o direito das crianças aprenderem a realizar ações de brincadeira, 

convivência, participação, exploração, expressão e autoconhecimento”. O brincar é uma 

atividade que possibilita a realização de todos os direitos acima elencados. Portanto, a base 

legal está posta, mas ainda precisamos aprofundar a presença do direito das crianças à 

brincadeira em suas experiências cotidianas na creche’’ e por meio do brincar serão 

proporcionadas diversas atividades que despertam o prazer pela leitura, pela música de 

forma contextualizada e significativa e o desfralde de forma tranquila para as crianças. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

As crianças costumam brincar interagindo com as outras?  

As famílias brincam com as crianças? 

Como proporcionar momentos do brincar, musicalidade, literatura?  

As crianças criam ao brincar com a imaginação? 

As crianças criam seus brinquedos e brincadeiras? 

Como despertar e desenvolver o gosto pela leitura e musical? 

Como vivenciar momentos de histórias e musicalidade com diversos objetos, principalmente 

o próprio corpo? 

Como desfradar as crianças? 

Como incentivar às crianças produzirem histórias e músicas? 
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OBJETIVOS 

 

 

GERAL 

 

• Garantir o direito do brincar das crianças, vivenciando e 
interagindo e se desenvolvendo integralmente 
 

 

ESPECÍFICOS 

 

 

1. Desenvolver diversas brincadeiras e brinquedos 

2. Vivenciar a brincadeira e o brinquedo como ferramenta para a 

aprendizagem e o desenvolvimento 

3. Promover momentos de literatura, musicalidade e brincadeiras 

4. Incentivar às brincadeiras cantadas 

5. Incentivar a imaginação e a criação 

6. Ampliar as possibilidades expressivas do próprio movimento 
utilizando gestos diversos e ritmos corporais 

7. Perceber e expressar sensações e sentimentos através das 
músicas e histórias 

8. Incentivar o gosto pela leitura 

9. Proporcionar momentos para a criação do desenho 

10. Vivenciar histórias contadas pelas crianças 

11. Assistir desenhos de histórias ouvidas anteriormente 
 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 

 

        O Eu, o Outro e o Nós (EON); Corpo, Gestos e Movimentos (CGM); Traços, 

Sons, Cores e Formas (TSCF); Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação (EFPI); Espaços, 

Tempos, Quantidades, Relações e Transformações (ETQRT). 
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PLANO DE AÇÃO 

Nº Objetivo(s) Estratégias Responsáveis Recursos Cronogra

ma 

1, 5 

Incentivar a criação das próprias regras nas 

brincadeiras 

Professoras 

Gestores monitores 

Escolha das crianças  Todo o 

ano letivo 

1, 2 

Brincadeiras com jogos e brinquedos Professoras 

Gestores monitores 

Jogos estruturados e não 

estruturados 

Todo o 

ano letivo 

1, 3, 4 
Brincadeiras Cantadas, histórias cantadas Professoras 

Gestores monitores 

Aparelho de som, pendrive e o 

próprio corpo, livros 

Todo o 

ano letivo 

3, 8, 10 

Resgate das histórias e brincadeiras de rodas Professoras 

Gestores monitores 

 

Objetos de acordo com a 

brincadeira escolhida pelas 

crianças 

Todo o 

ano letivo 

2, 3 
Incentivar às famílias no brincar com as 

crianças 

Professoras 

Gestores monitores 

Escolha das crianças e suas 

famílias 

Todo o 

ano letivo 

3, 4, 5, 6 
Incentivar momentos de brinquedos e 

brincadeiras 

Professoras 

Gestores monitores 

Escolha das crianças e famílias Todo o 

ano letivo 

2, 6 
Proporcionar momentos de brincadeiras 

escolhidas pelas crianças 

Professoras 

Gestores monitores 

Brinquedos estruturados e não 

estruturados 

Todo o 

ano letivo 

1, 2, 5 

Brincadeiras com brinquedos estruturados e 

não estruturados 

 

Professoras 

Gestores monitores 

Brinquedos estruturados e não 

estruturados 

Todo o 

ano letivo 

5, 7 
Momentos de brincar com a imaginação e a 

criação 

Professoras 

Gestores monitores 

Brinquedos estruturados e não 

estruturados, o próprio corpo 

Todo o 

ano letivo 
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8, 10 
Resgate de contos infantis 

 

Professoras 

Gestores monitores 

Livros Todo o 

ano letivo 

5, 8, 10, 11 
Contação de histórias de diversas formas 

 

Professoras 

Gestores monitores 

Livros Todo o 

ano letivo 

1, 9 

Momento do desenho e confecção de livros e 

brinquedos 

 

Professoras 

Gestores monitores 

Caderno de desenho, papel metro 

e pardo, giz de cera, tinta guache 

Todo o 

ano letivo 

4, 6, 7 

Expressar-se corporalmente por meio da 

dança e outros movimentos percebendo o 

ritmo 

 

Professoras 

Gestores monitores 

TV, som, pendrive, próprio corpo Todo o 

ano letivo 

3, 4, 10 

Brinquedo Cantado, histórias cantadas 

Criação de música, ritmos com o próprio 

corpo, criação de paródias 

Professoras 

Gestores monitores 

TV, som, pendrive, próprio corpo, 

papel metro 

Todo o 

ano letivo 

4, 6 

Exploração da linguagem corporal por meio 

dos sons e ritmos diversos. 

 

Professoras 

Gestores monitores 

TV, som, pendrive, próprio corpo Todo o 

ano letivo 

5, 7 

Identificação de sons e movimentos dos 

animais com imitações e montar coral com os 

sons 

 

Professoras 

Gestores monitores 

Cartas com figuras, livros, TV, som, 

pendrive, próprio corpo 

Todo o 

ano letivo 
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AVALIAÇÃO  

A avaliação será realizada por meio das observações das professoras e 

monitoras nas devolutivas das famílias sobre as atividades das crianças. 

REFERÊNCIAS 

1. Guia da Plenarinha VII 

2. Guia da Plenarinha IX 

3. Caderno do Brincar 2021 

4. Orientações Pedagógicas da SEDF. 

5. PPP- 2020/2021  

6. Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil 
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PROJETO INTEGRADOR 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro Social Luterano Cantinho do Girassol 

Título do Projeto: Alimentação na Educação Infantil: mais que cuidar, educar, brincar e 

interagir  

Subtítulo do Projeto: Cantinho Saudável 

Etapas:2022 Total de estudantes envolvidos: 251 

Áreas de Conhecimento: Nutrição e Saúde 

Equipe responsável: Nutricionista, Direção Pedagógica, Coordenação Pedagógica, 

Professoras e Monitoras. 

JUSTIFICATIVA 

A alimentação vai além da questão alimentar e nutricional, pois envolve um olhar 

sensível para as práticas sociais e culturais, perspectivas afetivas e emocionais, abarcando 

a sustentabilidade e ecologia humana. 

As atividades ligadas ao uso do solo, tais como revolver a terra, plantar, arrancar 

mato, podar, regar representam uma forma de aprendizado saudável e criativo, tal qual o 

contato com as coisas da natureza. Essas atividades despertam o interesse do aluno no 

cuidado com o ambiente e se caracteriza por ser um programa continuado, portanto, não 

tem hora ou tempo de duração que possa ser pré-estabelecido. É uma oportunidade de 

apreensão de vários conhecimentos e execução de atividades relacionadas a outros 

projetos. 

Coletivamente, as crianças sentem-se motivadas a degustarem alimentos variados e 

saudáveis. Considerando que uma alimentação pobre em nutrientes é comum, seja pela 

falta de informação ou pelo baixo custo desses alimentos, geralmente com alto teor de 

gordura, açúcar e sal, o resultado disso é: ganho de gordura, cansaço, indisposição, além 

de prejudicar a imunidade e o funcionamento adequado do organismo.  

O tema alimentação é motivo de preocupação dos responsáveis e educadores, visto 

que o mercado oferece uma grande quantidade de produtos alimentícios que através da 

mídia invadem nossas casas e tornam os hábitos alimentares bastante inadequados, 

afetando assim o desenvolvimento cognitivo e/ou intelectual das crianças. Pois, para que 

uma criança possa aprender, ela precisa receber uma quantidade suficiente de nutrientes, 

carboidratos, proteínas e minerais, que estão diretamente relacionados à atenção, 

motivação e disposição necessárias ao aprendizado.  
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Alguns responsáveis não insistem no oferecimento de frutas, verduras e legumes 

(FVL) e é comum a recusa nas primeiras tentativas, mas é essencial continuar incorporando 

ao cardápio das crianças até que isso se torne um hábito. Dessa forma, cabe também a 

escola reverter esse quadro por meio da introdução de novas variedades alimentares na 

própria alimentação oferecida aos alunos. Essa proposta se faz necessário para 

desmistificar essa resistência das crianças em relação as FVL e expor de forma simples e 

prática que o consumo de tais alimentos como hábitos alimentares se torna prazeroso. 

Assim, ações educativas intencionalmente pensadas, contribuem para o processo da 

alimentação de qualidade, tanto para educandos quanto para seus familiares, sendo feito de 

forma leve, tranquila cabendo no orçamento e não deixando de ser saudável e saborosa. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

    ♦ Como oportunizar às crianças contato com a terra no ambiente escolar?   

♦ Como conscientizar as crianças quanto a importância da consciência ecológica? 

 ♦ Como possibilitar às crianças vivenciar a exploração dos espaços da escola através 

de atividades realizadas prazerosamente fora da sala de aula? 

♦ Como facilitar para as crianças a aceitação de uma alimentação rica em verduras e 

legumes? 

♦ Como possibilitar as crianças a experiências de plantio, cuidado, colheita das 

hortaliças, o conhecimento dos diversos alimentos saudáveis e a importância deles 

para a saúde? 

♦ Quais alimentos já experimentaram? As crianças identificam alimentos que 

consomem? 

♦ Quais alimentos gostam mais? Porque? 

♦ Porque comer alimentos saudáveis?   

♦ Porque uma alimentação inadequada é ruim? 

♦ As crianças aceitam bem sucos naturais e diversificados?  

♦ Os alunos reconhecem o sabor das frutas transformadas em suco? 

♦ Há aceitação por parte dos alunos, aos sucos processados com folhagens etc.? 

♦Como fazer o acompanhamento nutricional e disponibilizar orientação? 

OBJETIVOS 

 

GERAL 

Promover a reeducação alimentar e promoção da saúde com o 

consumo de alimentos saudáveis de uma forma atraente, lúdica e 

educativa. Sensibilizando e conscientizando as crianças de que a 
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vida depende do ambiente e o ambiente depende de cada cidadão 

deste planeta, através de atividades pedagógicas enfatizando a 

consciência ecológica. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 

 

1. Despertar o interesse das crianças para o cultivo de horta e 

conhecimento do processo de germinação; 

2. Dar oportunidade aos alunos de aprender a cultivar plantas 

utilizadas como alimentos; 

3. Conscientizar da importância de estar saboreando um 

alimento saudável e nutritivo e os motivos pelos quais nos 

alimentamos; 

4. Degustação do alimento semeado, cultivado e colhido; 

5. Construir a noção de que o equilíbrio do ambiente é 

fundamental para a sustentação da vida em nosso planeta;  

6. Incentivar bons hábitos alimentares; 

7. Reconhecer os alimentos que fazem bem a nossa saúde; 

8. Identificar cores, texturas, e os diferentes sabores dos 

alimentos; 

9. Identificar as frutas, legumes, raízes e a importância deste 

para a saúde; 

10. Reconhecer o produto industrializado como menos nutritivo e 

menos necessário ao nosso desenvolvimento; 

11. Proporcionar a valorização dos alimentos, bem como de suas 

diversas formas de preparo; 

12. Aguçar sentidos e expressões; 

13. Perceber a necessidade de mudanças nos hábitos 

alimentares; 

14. Ampliar o horizonte, vocabulário e experiências das crianças; 

15. Promover o consumo de frutas, verduras e legumes. 

16. Equilibrar o que é mais saudável com a vontade de comer 

outros alimentos mais calóricos e ofertar opções de lanches 

práticos, fáceis e saudáveis. 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 

O Eu, o Outro e o Nós (EON); Corpo, Gestos e Movimentos (CGM); Traços, 

Sons, Cores e Formas (TSCF); Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação (EFPI); 

Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações (ETQRT). 
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PLANO DE AÇÃO 

OBJ Nº  (s) Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1.  

Percepção de técnicas de diferentes tipos de sementes, 

semeadura, cultivo, irrigação e colheita. 

Direção 

Pedagógica, 

monitores e 

Professora 

Vídeos, fotos, 

histórias e 

teatro, plantio 

no copo (feijão) 

Durante o 

ano letivo 

2.  

Conscientização dos alunos a perceberem a horta como um 

espaço vivo, onde todos os organismos juntos formam uma 

cadeia, fonte de alimentação saudável e conservação dos 

recursos naturais 

Nutricionista,  

Direção e 

coordenação 

pedagógica, 

monitores e 

Professora 

Fotos, dicas e 

vídeos, horta 

escolar, 

minhocário 

 

Durante o 

ano letivo 

3.  

Higienização, preparação e degustação dos diferentes 

alimentos cultivados na horta bem como nomeá-los 

corretamente; 

Nutricionista, 

monitores e 

Professora 

Fotos, dicas e 

vídeos, relógio 

alimentar e 

Sucolândia 

Durante o 

ano letivo 

4.  

Detectar as preferencias alimentares das crianças; 

 

Nutricionista, 

professora e 

monitora  

Mural expositivo 

de 

aceitabilidade 

Durante o 

ano letivo 

5.  

Observação das etapas de vida dos vegetais; perceber a 

diversidade de plantas; reflexão sobre prejuízos dos 

desperdícios alimentares, realizando o aproveitamento total dos 

alimentos; ressaltando a importância de uma alimentação 

equilibrada para a saúde,  

Nutricionista, 

coordenação 

pedagógica, 

monitores e 

Professora 

Vídeos, fotos, 

minhocário, 

horta escolar, 

receitas no site, 

Durante o 

ano letivo 
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cozinha sem 

sobras Sesc 

6.  

Envolver as crianças, pais e funcionários levando os mesmos a 

entender o valor e a compreensão de seu lugar na natureza 

através de práticas que envolvem o contato com a terra e 

preservação do planeta como fonte de vida e roda de conversa 

com as crianças sobre o tema. 

Nutricionista, 

coordenação 

pedagógica, 

monitores e 

Professora. 

Vídeos, fotos, 

histórias, horta 

escolar, 

programa 

alimenta Brasil 

(ceasa) 

Durante o 

ano letivo 

7.  

Articulação com a direção, coordenação pedagógica e 

psicológica da escola quanto a implementação de atividades 

lúdicas com o conteúdo de educação alimentar e nutricional. 

 

 

 

 

Nutricionista, 

direção e 

coordenação 

pedagógica e 

Serviço de 

Psicologia 

  

Reuniões, 

vídeos e fotos, 

um dia da 

semana 

especifica para 

o tema 

alimentação 

Durante o 

ano letivo 

 

 

 

 

 

8.  
Reconhecimento das características de cada grupo de 

alimentos: gorduras, carboidratos, proteínas, vitaminas e 

minerais. 

Nutricionista, 

coordenação 

pedagógica, 

monitores e 

Professora 

Vídeos, fotos 

orientações, 

atendimento 

individual, roda 

alimentar 

Durante o 

ano letivo 

 

9.  

Confecção de material visando a conscientização sobre 

alimentação saudável. 

 

 

Nutricionista, 

coordenação 

pedagógica, 

Vídeos, 

informativos, 

cozinha sem 

sobras do Sesc 

Durante o 

ano letivo 
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professores e 

monitores. 

  

10.  

Realização de brincadeiras e conversas com as crianças. 

 

 

 

 

Nutricionista, 

coordenação 

pedagógica, 

professores e 

monitores. 

Vídeos, relógio 

alimentar, 

exposição de 

figuras de 

aceitabilidade  

Durante o 

ano letivo 

 

 

 

11.  

Preparar sucos com frutas, verduras e legumes. 

 

 

 

Nutricionista, 

coordenação 

pedagógica e 

professores 

Sucolândia 

 

 

  

Durante o 

ano letivo 

12.  

Conscientização sobre auto servimento e os benefícios das 

frutas, legumes e verduras ofertados no dia. 

Nutricionista, 

coordenação 

pedagógica e 

professores 

Vídeos, 

informativos, 

relógio alimentar, 

roda alimentar, 

cozinha sem 

sobras Sesc. 

Durante o 

ano letivo 
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AVALIAÇÃO  

Implementação de processo permanente de observação, que será avaliado por meio 

de registros fotográficos, vídeos e reflexão acerca do pensamento das crianças, de 

suas diferenças culturais e de desenvolvimento, acompanhamento realizado pelo 

professor com relatórios descritivos sobre as atividades desenvolvidas. 

REFERÊNCIAS 

1. Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil; Brasil. Ministério de 
Educação. 
 2. Secretaria de Educação Básica / Brasília, DF, 2006; 
3. Orientações Pedagógicas da SEDF. 
4. Guia do Planejamento Participativo-Estratégico – 2016/2019 - SEDF 
5. PPP- 2016/2019  
6. TEIXEIRA, A.S. - Dicas de Alimentos e Plantas para a Saúde. Ed. Tecno print S.A. 
-Rio de Janeiro, 1983. 
7. BRASIL. Ministério da Educação e Ministério da Saúde. Portaria Interministerial n. 
1.010, de 8 de maio de 2006. Institui as diretrizes para a Promoção da Alimentação 
Saudável nas Escolas de educação infantil, fundamental e nível médio das redes 
públicas e privadas, em âmbito nacional. Disponível em: 
http://www.fnde.gov.br/home/index.jsp?arquivo=/alimentacao_escolar/alimentacao 
8. BRASIL. Resolução CFN n. 358, de 18 de maio de 2005. Dispõe sobre as atribuições 
do Nutricionista no âmbito do Programa de Alimentação Escolar (PAE) e dá outras 
providências. 
9. BRASIL. Resolução FNDE/CD n. 32, de 10 de agosto de 2006. Estabelece normas 
para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Disponível em: 
http://www.fnde.gov.br/home/index.jsp?arquivo=/alimentacao_escolar/alimenta - 
cao_esc.htm#legislacao 
10. Secretaria de atenção à saúde. Departamento de atenção Básica. Guia 
alimentar para a população brasileira – 2. ed. – Brasília: Ministério da saúde, 2014. 
11. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Resolução RDC n. 216, 
de 15 de setembro de 2004. Dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para 
Serviços de Alimentação. Diário Oficial da União, Brasília, set. 2004. 
12. Lei nº 5.146 de 19 de agosto de 2013 - Estabelece diretrizes para a promoção da 
alimentação saudável nas Escolas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal 
13. CLARO, R. M. et al. Consumo de alimentos não saudáveis relacionados a doenças 
crônicas não transmissíveis no Brasil: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013. Epidemiol. 
Serv. Saúde [online]. 2015, vol.24, n.2. http://www.scielo.br/pdf/ress/v24n2/2237-9622-
ress-24-02-00257.pdf 
14. Currículo em Movimento da Educação Infantil / SEED; Distrito Federal – Edição 
2018. 
15. Guia Alimentação na Educação Infantil. 
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PROJETO INTEGRADOR 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Centro Social Luterano Cantinho do Girassol 

Título do Projeto: POASF - PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIOFAMILIAR 

Subtítulo do Projeto: Escola da Família 

Etapas: 2022 Total de estudantes envolvidos: 251 

Áreas de Conhecimento: Educação Infantil 

Equipe responsável: Assistente Social, Psicóloga, Direção Pedagógica e Coordenação 

Pedagógica. 

JUSTIFICATIVA 

O Programa de Orientação e Apoio Sociofamiliar- POASF, oferece apoio Psicossocial 

e Pedagógico, buscando fortalecer as famílias no cumprimento do seu papel social e escolar. 

O programa se norteia por princípios como a convivência familiar e comunitária, a busca da 

equidade, a inclusão social e o exercício da cidadania. Além dessas ações, o POASF foi 

criado para que também se cumpra o art. 19 do ECA, que afirma o direito de toda criança 

de ser criada e educada no seio da sua família e assegurada a convivência comunitária. 

A parceria entre família e escola vem sendo muito discutida na atualidade, sabemos 

que são duas instituições distintas, com objetivos e papéis também diferenciados, mas 

ambas têm a tarefa de preparar o indivíduo, colaborando para o processo de 

desenvolvimento e inserção na sociedade. Com o passar dos tempos os contextos escolares 

e familiares foram se modificando, estamos vivendo uma época de transformações, por este 

motivo é fundamental fortalecer os vínculos entre a escola e a família, ambas precisam 

caminhar juntas, uma das estratégias para que essa união ocorra é através da parceria e do 

diálogo. 

O Serviço Psicossocial do Cantinho do Girassol, desempenha um trabalho 

fundamental de possibilitar o acesso aos direitos às pessoas que procuram ou estão em 

nossos espaços de trabalho. Por meio da especialização, dedicação e compromisso dos 

nossos profissionais, nossa relação com a rede de apoio e das nossas articulações, iremos 

oportunizar acesso a serviços e políticas públicas como: saúde mental, previdência, 

assistência social, orientações sobre documentação, auxílio emergencial, programa prato 

cheio, bolsa família, justiça, entre outros. 

Em 2022, com o Projeto HELIATHUS- O sol é para todos, em parceria com a CDCA-

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Cantinho do Girassol dá a 
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oportunidade às famílias e seus filhos de acesso a vários atividades e benefícios em 

observação aos direitos das crianças, amenizando a problemática da vulnerabilidade na 

nossa comunidade. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

• Nesse momento de pandemia o mundo informatizado e tecnológico que atualmente 

vivemos, seria importante pensarmos nas relações familiares e escolares e como elas 

afetam diretamente o desenvolvimento infantil? 

• É necessário fortalecer os vínculos familiares que contribuem para a diminuição das 

vulnerabilidades vividas pelas famílias atendidas? 

• A relação família e escola se apresenta como desafiante, nesse momento de 

incertezas, contudo, é necessário fomentar a discussão sobre a importância de 

proporcionar o direito à escuta sensível, partilha e diálogo? 

• Partindo de uma concepção que considera, a criança, a família e a equipe escolar, 

indivíduos potenciais, que possuem tanto direito, como deveres e estão em busca de 

interesses coletivos, sendo assim, podemos considerar que a família é uma instituição 

que tem um papel fundamental nesta construção? 

OBJETIVOS 

 

GERAL 

Apoiar e fortalecer as famílias para cumprir suas funções 

parentais juntamente com a comunidade escolar em termos de 

proteção e cuidados dispensados às crianças em cada etapa do seu 

desenvolvimento.  

 

ESPECÍFICOS 

 

 

 

01. Fortalecer e preservar os vínculos familiares e de 

pertencimento social; 

02. Promover a integração sócio comunitária da família, a partir 

da mobilização das redes de atenção e proteção social; 

03. Promover espaço de escuta sensível e acolhimento contínuo 

das famílias com a Assistente Social e Psicóloga da 

Instituição;  

04. Orientar às famílias como forma de assegurar à criança a 

proteção à violência doméstica, maus-tratos, abuso e 

exploração sexual, nesse contexto de pandemia. 
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05. Proporcionar aos pais e responsáveis um espaço qualificado 

para discussões sobre o desenvolvimento global da criança, 

para a construção de uma relação transformadora para a 

família. 

06. Contribuir para a formação de todos os atores envolvidos na 

educação das crianças, capazes de produzir e estimular com 

o foco no respeito à diversidade e na luta pelos direitos iguais 

entre os gêneros. 
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PLANO DE AÇÃO 

Obj 

(s)Nº 

Estratégias Respon

sáveis 

Recursos Cron

ograma 

03 Proporcionar aos participantes um espaço de trocas de experiências e 

vivencias por meio de encontros, sobre a temática educação das 

crianças nos dias atuais.  

Assistente 

Social e 

Psicóloga  

Computado, 

celular e 

internet. 

 Ano letivo 

01 e 05 Encontro com pais e suas crianças, para realização de atividades 

lúdicas, com intuito de fortalecer os laços familiares e contando com 

apoio da equipe pedagógica para as discussões pertinentes ao tema. 

  

Assistente 

Social, 

Psicóloga e 

Equipe 

Pedagógica  

Computador, 

celular e 

internet. 

 

Ano letivo 

02 e 04 Realizar encontros e vídeos temáticos, com a parceria da rede de apoio 

e proteção à criança, para os pais e/ou responsáveis, para informar e 

orientar a importância da prevenção e cuidados com os seus filhos 

nesse período de isolamento social. 

Assistente 

Social, 

Psicóloga e 

Equipe 

Pedagógica  

Computador, 

celular e 

internet. 

 

Ano letivo 

06 Realizar oficinas informativas para todos os atores envolvidos na 

educação da criança, com temas diversos, voltados para a importância 

do conhecimento do direito da criança, priorizando o bom convívio 

familiar e comunitário, devido ao cenário critico atual. 

Assistente 

Social, 

Psicóloga e 

Equipe 

Pedagógica  

Computador, 

celular e 

internet. 

 

Ano letivo 
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AVALIAÇÃO  

O Projeto será avaliado por meio de registros fotográficos, listas de presença, 

acompanhamento e relatórios descritivos sobre as atividades desenvolvidas. 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal. Currículo em Movimento da Educação Básica Educação Infantil 

Portal Basil<http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/12/lei-maria-da-penha 

reduziu-em-10-o-número-de-homicidio-de-mulheres <Acesso em 02/07/2017. 

http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/assistencia-social-seguranca 

alimentar/trabalho_social_familia_2016.pdf <acesso em 17.04.2019. 

GOMES, J. V. Socialização primária: tarefa familiar? Cadernos de Pesquisa, nº 91, p. 

54-61, 1994. 

GIACAGLIA, L. R. A. & PENTEADO, W. M. A. Orientação Educacional na Prática: 

princípios, técnicas, instrumentos. 5ª edição revisada e atualizada. São Paulo; Thomsom 

Learning, 2006. 

OLIVEIRA, C. B. E; ARAÚJO, C. M. M. A relação família-escola: intersecções e 

desafios. Estud. Psicol. (Campinas) vol.27 no.1 Campinas Jan./mar. 2010. 

OLIVEIRA, L. C. F. Escola e família numa rede de (des.) encontros: um estudo das 

representações de pais e professores. São Paulo: Cabral Editora, 2002. 
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