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1 - Apresentação: 
 

O Projeto Político Pedagógico do CEPI Lobo Guará tem como objetivo nortear o 

trabalho pedagógico desta instituição de ensino, considerando os princípios e diretrizes que 

impulsionam a educação no educar e cuidar. 

Trabalhando em consonância com o Currículo em Movimento da Educação Infantil, a 

prática pedagógica abrange os aspectos principais da realidade física e social da criança, 

respeitando o seu modo de pensar, aprender, suas necessidades e seus interesses, 

valorizando suas potencialidades, sua autonomia e seu protagonismo. 

Para que o trabalho pedagógico seja efetivo, é fundamental a construção de uma 

relação estreita e positiva entre o CEPI e as famílias, dividindo e partilhando as 

responsabilidades quanto à educação, socialização e desenvolvimento das crianças, 

sobretudo nesse momento em que, após 02 anos de pandemia, muitas crianças estão 

começando a frequentar o ambiente educativo pela primeira vez. 

A revisão deste PPP tem como ponto de partida o trabalho que temos construído ao 

longo do tempo, a observação do desenvolvimento cotidiano das crianças e a participação 

das famílias. 

Para atualizar os dados apresentados no Diagnóstico da Realidade, elaboramos um 

questionário no Google Formulários e enviamos o link para os pais através do Whatsapp. O 

questionário foi respondido por 103 pais. 

Com relação à equipe de professores e monitores, temos buscado realizar a formação 

continuada tendo como focos: o desenvolvimento das habilidades socioemocionais e a 

apropriação da Teoria Histórico-Cultural. 

2 - Historicidade: 
 

O CEPI Lobo Guará é fruto do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de 

Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), criado pelo 

Governo Federal e instituído pela Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007, como parte das 

ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do Ministério da Educação, cujo 

principal objetivo é prestar assistência financeira ao Distrito Federal e aos municípios visando 

garantir o acesso de crianças a creches e escolas de educação infantil da rede pública. 

O CEPI Lobo Guará, está localizado no setor Lúcio Costa, na Região Administrativa do 

Guará, tendo sido inaugurado no ano de 2014 e passando a ser administrado pela Ação 

Social Renascer, em julho de 2017. A Ação Social Renascer é uma instituição de natureza 

beneficente, de direito privado, sem fins lucrativos, com a finalidade de prestar serviços 

assistenciais. Sediada na Quadra 06 Conjunto 02 Lotes 1 a 26 Setor Leste Cidade Estrutural- 

DF. É credenciada por meio da Portaria 298 SEDF, de 24 de dezembro de 2013. 
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A história da Ação Social Renascer teve início no final de 2004, quando a professora da 

rede pública de ensino do Distrito Federal, Sônia Maria de Macêdo Moutinho, decidiu realizar 

um antigo sonho que perseguia há vários anos: ajudar as pessoas e transformar suas vidas 

através da Educação. 

Seu irmão, Pedro Macêdo, lhe doou um terreno na Cidade Estrutural, Distrito Federal, 

região precária na qual a maioria dos habitantes tinha como fonte de renda o aterro sanitário 

da região, mais conhecido como “lixão”. 

Com muita garra e obstinação, a professora Sônia, seus fiéis amigos e familiares 

conseguiram transformar seu sonho em realidade. Assim, no dia 28 de fevereiro de 2008, 

nasceu a Ação Social Renascer, que logo começou a ajudar, a cuidar e a educar as crianças 

da comunidade. 

Hoje, graças às doações recebidas, a Ação Social Renascer está ampliando sua 

estrutura física para acolher com dignidade aquela comunidade carente de afeto, cuidado e 

educação. Além disso, criou em 2017, o Instituto Vovó Macedo, também na Estrutural, onde 

continua acompanhando as crianças que já são atendidas pela rede pública, além de oferecer 

diversos cursos para a comunidade local. 

Através da parceria entre o Governo do Distrito Federal, que ofereceu a estrutura física 

e todo o mobiliário necessário para o funcionamento do CEPI, e a Ação Social Renascer, 

responsável pela administração e pessoal devidamente capacitado para o atendimento às 

crianças, desenvolvimento do trabalho pedagógico e cumprimento das rotinas inerentes a 

uma instituição de educação infantil; as crianças vêm sendo atendidas conforme as 

orientações constantes nos documentos reguladores, entre os quais: Diretrizes Pedagógicas 

e Currículo em Movimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

3 - Diagnóstico da realidade 

 
A região administrativa do Guará está assentada sobre uma topografia plana, possuindo 

solos muito plásticos e saturáveis, cobertos por cerrado, cerradão, mata ciliar e ciliar, 

reflorestamento. 

No Guará, a rede de drenagem é composta de cursos d’água que fazem parte da Bacia 

do Paranoá, cabendo destaque para os córregos Vicente Pires e Guará. 

A região administrativa do Guará atualmente compreende a área urbana composta pelo 

Guará I e II, Quadras Econômicas Lúcio Costa, Setor de Oficinas Sul, Setor de Clubes e 

Estádios Esportivos Sul e Setor de Áreas Isoladas Sudoeste. 

O Guará surgiu como um loteamento destinado a moradia popular. A partir de meados 

da década de 1980, o perfil socioeconômico da cidade mudou, concentrando, atualmente, 

grande parte da classe média do Distrito Federal. As casas originais da época do mutirão, 

construídas pela antiga Sociedade Habitacional de Interesse Social nas décadas de 1960 e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Topografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cerrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_ciliar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reflorestamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Parano%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Parano%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3rrego_Vicente_Pires&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3rrego_Guar%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Classe_m%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mutir%C3%A3o
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1970, cederam lugar para sobrados e condomínios de bom nível, evidenciando a seleção 

socioeconômica de sua população. Segundo pesquisas da Codeplan, Guará tem a sexta 

maior renda per capita entre as regiões administrativas do Distrito Federal. 

A partir de 1986, como resultado do documento Brasília Revisitada, escrito por Lucio 

Costa, começou a implantação das Quadras Econômicas Lucio Costa (QELC), à margem da 

EPTG. 

Atualmente, a Região Administrativa do Guará é interceptada pelas principais artérias e 

rodovias que conectam os mais importantes centros urbanos do Distrito Federal, assim como 

os centros regionais, sendo favorecida, também, pela sua proximidade ao aeroporto. Isso faz 

dela um importante ponto estratégico que estimulou, ao longo do tempo, sua consolidação 

como um dos mais dinâmicos polos de comércio, lazer e serviços do DF, com oferta de 

shoppings, hipermercados, bares e restaurantes, o que faz do Guará uma das cidades mais 

autônomas em relação ao Plano Piloto. 

O CEPI Lobo Guará tem capacidade para atender 174 crianças, entre 04 meses e 04 

anos, em período integral, no horário de 7h30 às 17h30, de segunda à sexta-feira, conforme 

calendário da Secretaria de Estado de Educação. É importante ressaltar, que não temos vagas 

ociosas e as que surgem são preenchidas rapidamente. 

Realizamos o levantamento socioeconômico das famílias atendidas, através de 

questionário elaborado no Google Formulários e enviado para os pais através do Whatsapp. 

Recebemos 103 questionários respondidos e, conforme a tabulação dos dados, apresentamos 

a seguir, por meio de gráficos, os resultados apurados: 

 

 

Com relação a idade dos responsáveis, a partir do levantamento realizado, constatou-se que 

42,7% dos pais tem idade entre 18 e 28 anos; 35% dos pais tem idade entre 29 e 38 anos; 

19,4% dos pais tem idade entre 39 e 48 anos.
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Com relação ao estado civil dos responsáveis, a partir do levantamento realizado, constatou- 

se que 39,8% dos pais são solteiros; 26,2% dos pais tem união estável; 23,3% dos pais são 

casados; 10,7% dos pais são divorciados. 

 

 

 

 

Com relação a convivência das crianças com os pais separados, a partir do levantamento 

realizado, constatou-se que 80,6% das crianças convivem com ambos os pais; 19,4% 

convivem só com a mãe. 
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Com relação a religião praticada pela família, a partir do levantamento realizado, constatou-se 

que 45,6% das famílias são católicas; 38,8% das famílias são evangélicas; 11,7% das 

famílias não praticam nenhuma religião. 

 

 

 

Com relação a escolaridade dos responsáveis, a partir do levantamento realizado, constatou- 

se que 47,6% dos pais cursou o ensino médio; 42,7% dos pais cursou o ensino superior e 

9,7% cursou o ensino fundamental.
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Com relação ao tipo de moradia onde as famílias residem, a partir do levantamento realizado, 

constatou-se que 51,5% das famílias moram de aluguel; 26,2% das famílias moram em 

imóvel cedido; 22,3% das famílias moram em residência própria. 

 

 

 

 

Com relação ao local onde a família reside, a partir do levantamento realizado, constatou-se 

que 41,7% das famílias reside no Guará II; 19,4% das famílias reside no Lúcio Costa; 18,4% 

das famílias reside no Guará I. 
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Com relação ao recebimento do benefício Bolsa Família, a partir do levantamento realizado, 

constatou-se que 65% das famílias não recebem o benefício; 35% das famílias recebem o 

benefício. 

 
         

 
 

 
 

Com relação ao período para realização dos eventos da creche, a partir do levantamento 

realizado, constatou-se que 61,2% dos pais preferem que os eventos sejam realizados no 

turno matutino; 38,8% preferem que os eventos sejam realizados no turno vespertino.
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Com relação a expectativa dos pais em relação ao trabalho realizado pelo CEPI, a partir do 

levantamento realizado, constatou-se que os pais esperam que os filhos sejam bem 

cuidados, acolhidos, se desenvolvam, interajam com outras crianças e aprendam. O trabalho 

desenvolvido pela creche foi bem avaliado pela maioria dos pais. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

                  4 - Função social: 
 

A Educação Infantil, reconhecida como dever do Estado e direito da criança, é a 

primeira etapa da Educação Básica e deve abranger os direitos de aprendizagem: proteção, 

saúde, liberdade, respeito, dignidade, brincadeira, convivência e interação com outras 

crianças e adultos; tendo como finalidade promover o desenvolvimento multilateral das 

crianças. 

Dessa forma, a função social do CEPI Lobo Guará é possibilitar que a criança se aproprie do 

saber construído socialmente, tornando-se sujeito de sua história, produtor de cultura e capaz 

de conquistar sua emancipação. Muito além da mera transmissão do conhecimento, a 

Educação Infantil busca formar sujeitos capazes de viabilizar a transformação da sociedade 

atual, resgatando os valores e afirmando os direitos sociais, visando a construção de uma 

sociedade onde o ser humano e a vida reassumam seu  verdadeiro valor.
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Tudo isto deve acontecer em um contexto que contemple os eixos integradores: Cuidar 

e Educar, Brincar e Interagir; e promova práticas pedagógicas inovadoras que proporcionem 

novas experiências, o desenvolvimento da criatividade e do protagonismo, respeitando a 

individualidade de cada criança e enfatizando os princípios éticos, estéticos e políticos que 

fundamentam a Educação Infantil. 

Percebemos que, após 2 anos de pandemia, as crianças tem demonstrado um 

comportamento mais dependente, inseguro e imaturo. As famílias tem necessitado de 

orientação sobre o desenvolvimento das crianças e a forma de promovê-lo a partir 

das situações cotidianas. 

5 - Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas: 
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, instituídas pela 

Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009 do Conselho Nacional de Educação – CNE, 

estabelece em seu Art. 6º, os princípios básicos que fundamentam a Educação Infantil: 

a. Princípios éticos: valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade 

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

singularidades. 

O CEPI Lobo Guará busca promover o desenvolvimento da identidade das crianças, 

valorizando a singularidade de cada indivíduo e ressaltando o respeito às diferenças 

inerentes ao ser humano, através da convivência nos contextos relacionais dos quais fazem 

parte. 

b. Princípios políticos: garantia dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e 

do respeito à ordem democrática. 

O trabalho desenvolvido no CEPI Lobo Guará visa incentivar a autonomia e o 

fortalecimento da autoestima das crianças, com a finalidade de promover o protagonismo 

infantil, a partir do qual elas aprendem desde cedo que tem um papel importante na 

transformação da sociedade, que é regida por direitos e deveres, através dos quais o 

indivíduo exerce efetivamente sua cidadania. 

c. Princípios estéticos: valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da 

diversidade de manifestações artísticas e culturais. 

O CEPI Lobo Guará realiza um trabalho no qual as crianças têm experiências 

diversificadas, agradáveis e estimulantes nos diferentes espaços da instituição e fora dela. 

Essa dinâmica cria oportunidades para o desenvolvimento da sensibilidade, da apreciação 

artística e das múltiplas linguagens como forma de comunicação e expressão de seus 

sentimentos, saberes, necessidades, vontades, perspectivas, desafios e valores. 
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6 - Objetivos: 

 
O CEPI Lobo Guará busca oferecer educação infantil de qualidade para crianças de 4 

meses a 4 anos, promovendo o desenvolvimento multilateral de cada uma e seu 

protagonismo na construção do conhecimento e da própria história; através da sua vivência 

em um ambiente seguro, digno, onde ela possa desfrutar de uma convivência saudável com 

seus pares e do cuidado de profissionais competentes. São objetivos deste CEPI: 

 Favorecer o desenvolvimento multilateral da criança em seus aspectos cognitivo, 

afetivo, social, perceptivo-motor, respeitando seus interesses, suas necessidades e 

cumprindo as funções de educar e cuidar; 

 Conviver com a diversidade e a pluralidade de opiniões, de escolhas e de 

oportunidades evidenciando a identidade de cada um na formação do seu ideário coletivo; 

 Preparar o indivíduo para a vida em sociedade, orientado pelos valores da justiça, 

equidade, igualdade e felicidade por meio do exercício da cidadania, onde os direitos e 

deveres do indivíduo e o respeito à ordem democrática, baseiem a formulação de 

julgamentos; 

 Desenvolver a criatividade, mediante o estímulo à curiosidade, ao espírito inventivo, a 

disciplina para a pesquisa e o registro das experiências e descobertas; 

 Construir os valores da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

respeito ao bem comum, formando um indivíduo apto ao exercício pleno da cidadania; 

 Disponibilizar o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o 

desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação social, 

ao pensamento e à ética; 

 Promover a conscientização das crianças sobre a responsabilidade de cada indivíduo 

pela vida humana e sobrevivência do planeta, desenvolvendo hábitos e atitudes para uma 

vida sustentável. 

7 - Concepções Teóricas: 

 
O currículo em movimento da educação infantil ressalta que a criança é um ser em 

constituição que, ao apropriar-se da cultura acumulada ao longo da história, (re)nasce como 

ser social. De acordo com o currículo, as crianças são detentoras de imensas possibilidades e 

potencialidades que podem se concretizar nas relações com outras crianças e adultos, na 

exploração de materiais e ambientes, nas diversas situações de aprendizagem, na vivência 

das suas infâncias. 

Os aportes teóricos do currículo, são a Psicologia Histórico-Cultural e a Pedagogia Histórico-

Crítica, segundo as quais, as crianças são sujeitos ativos, sociais e históricos, marcadas 

pelas condições das sociedades em que estão inseridas, ou seja, são seres que atribuem 

sentido e atuam sobre o mundo, fazem história e cultura, em meio às relações humanas.
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Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, o estudo dos conteúdos curriculares tomará a 

prática social das crianças como elemento para a problematização diária na sala de atividade e 

se sustentará na mediação necessária entre os sujeitos, por meio da linguagem que revela os 

signos e sentidos culturais. 

A prática social é compreendida como o conjunto de saberes, experiências e 

percepções construído pela criança em sua trajetória pessoal e educacional; que é transposto 

para o estudo dos conhecimentos científicos. O trabalho pedagógico assim concebido, 

compreende que a transformação da prática social tem início a partir do reconhecimento do 

papel dos educandos no processo educativo. A mediação entre a escola e seus diversos 

sujeitos fortalece o sentido da aprendizagem construída e sustentada na participação e na 

colaboração dos atores. 

O desenvolvimento das crianças é favorecido quando elas vivenciam situações que as 

colocam como protagonistas do processo ensino-aprendizagem, tendo o professor como 

mediador do conhecimento historicamente acumulado, por meio de ações intencionais 

didaticamente organizadas para a formação de um sujeito histórico e social. 

 

8 - Organização do trabalho pedagógico do CEPI: 

 
O CEPI Lobo Guará oferece uma carga horária de duas mil horas aulas anuais, 

distribuída em no mínimo duzentos dias letivos. 

Apesar da nova organização da Educação Infantil proposta pela BNCC: bebês (de 0 a 1 

ano e 6 meses), crianças bem pequenas (de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e crianças 

pequenas (de 4 a 5 anos), as crianças foram enturmadas de acordo com a idade. 

 

 FAIXA ETÁRIA N° DE 

CRIANÇAS 

N° DE 

TURMAS 

N° DE 

PROFESSOR 

P/TURMA 

N° DE 

MONITOR 

P/TURMA 

BERÇÁRIO I 0 meses ou a completar até 31 

de março do ano da matrícula. 

12 01 01 02 

BERÇÁRIO 

II 

1 ano completo ou a 

completar até 31 de março do 

ano da matrícula. 

12 01 01 02 

MATERNAL 

I 

2 anos completos ou a 

completar até 31 de março do 

ano da matricula. 

42 02 01 

(40h) 

02 
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MATERNAL 

II 

3 anos completos ou a 

completar até 31 de março do 

ano da matrícula. 

56 03 01 02 

1° PERÍODO 4 anos completo ou a 

completar até 31 de março do 

ano da matrícula. 

52 02 01 02 

 TOTAL 174 9 9 18 

 

O CEPI Lobo Guará atende 174 (cento e setenta e quatro) crianças, na modalidade 

Educação Infantil, em jornada de tempo integral (de 7h30 às 17h30), totalizando 10 horas de 

atendimento diário. O trabalho pedagógico é desenvolvido dentro de uma rotina diária que 

contempla os seguintes momentos: 

 

Atividades de rotina Descreva 

Entrada As crianças são recebidas no pátio, pelas professoras. 

 
 

Roda de conversa 

Acontece diariamente em todas as turmas, após o café. Na rodinha é feita a Chamada, o 

Quanto somos, o Calendário, a Janela do tempo, a Contação de história e a orientação sobre 

as atividades que serão desenvolvidas no decorrer da manhã. 

Parque As crianças brincam no parque (escorregador, túnel lúdico) diariamente. 

 

Sala de Vídeo 

Semanalmente, as crianças assistem filmes, vídeos, desenhos e DVDs na sala de vídeo. Essa 

atividade é planejada pela professora e está relacionada ao tema trabalhado, na medida do 

possível. 

 

Contação de histórias 

Diariamente na rodinha, feita pela professora. 

No turno vespertino, feita pelas monitoras. 

Quinzenalmente, na hora do conto, feita pelas professoras e monitoras. 

 

Brincadeiras dirigidas 

Acontecem brincadeiras planejadas pelas professoras, no pátio, no solário, na sala de 

atividades: esconde-esconde, boliche, entre outras. No turno vespertino, também acontecem 

brincadeiras organizadas pelas monitoras: Escravos de Jó, Dança das cadeiras, entre outras. 

 
 
 

 
Atividades Motoras 

Conforme escala, uma vez por semana, a professora leva a turma para o pátio (geralmente 

trabalham juntas as turmas de Berçário, as turmas de Maternal I, as turmas de Maternal II, as 

turmas do 1º Período) e promove diferentes Atividades Motoras. Outras atividades 

acontecem, diariamente, na sala de atividades e no solário: dançar ao som de músicas 

diversas, acompanhar a coreografia feita pela professora, andar de motoca, brincar de boliche, 

corre cutia, entre outras. 



17 
 

 
 

Atividades Livres e Dirigidas 

na Área Verde 

Conforme escala, uma vez por semana, a professora leva a turma para a área verde (na lateral 

da creche). Nesse dia as crianças participam de uma atividade dirigida e depois brincam 

livremente. 

No turno vespertino, as crianças brincam no gramado, após às 16h. 

 

Musicalidade 

Diariamente, um amplo repertório de músicas infantis é trabalhado em sala, oportunizando 

momentos de descontração. Quinzenalmente, são apreciadas músicas da MPB relacionadas 

aos temas trabalhados. As crianças também têm contemplado a música clássica, entre outras. 

 
 
 

 
Refeições 

As crianças fazem cinco refeições diárias: 

- Café da manhã (7h45) 

- Lanche da manhã (9h15) 

- Almoço (11h30) 

- Lanche da tarde (14h30) 

- Jantar (16h40) 

Descanso O descanso começa após o almoço e termina às 14h. 

 
 

Higienização / Escovação / 

Banho 

As crianças sempre higienizam as mãos antes das refeições. 

A escovação acontece após o almoço e o jantar. 

As crianças tomam banho uma vez ao dia, exceto nas situações excepcionais. 

As crianças do Berçário poderão tomar banho mais vezes, atendendo às especificidades da 

faixa etária. 
 

 

O trabalho pedagógico é organizado em projetos mensais, a partir dos quais são 

explorados os campos de experiência e os conteúdos previstos no Currículo em Movimento.  

No início de cada mês, encaminhamos, via agenda, o projeto e os conteúdos que serão 

desenvolvidos, para que as famílias possam acompanhar o trabalho que está sendo realizado.                            

As atividades pedagógicas realizadas fora do CEPI (observação do solo, coleta dos tipos 

de solo, observação da vegetação, entre outras) são informadas através de comunicados 

enviados para as famílias, destacando que a finalidade desse momento está relacionada ao 

projeto que está sendo desenvolvido.  

Eventualmente, as professoras solicitam que as crianças tragam de casa materiais para 

subsidiar as propostas pedagógicas (fotos, amostras de solo, embalagens recicláveis), 

informando que serão utilizados em atividades relacionadas ao projeto em curso. 

Como os pais deixam e buscam os filhos na sala, eles podem acompanhar o trabalho 

desenvolvido,  através das produções das crianças expostas nos murais. Além disso, algumas 

atividades são divulgadas no facebook e no instagram do CEPI, sendo acompanhadas pelas 

famílias. 

Em alguns projetos, os pais são convidados para realizar um momento com a turma do 

filho, enriquecendo o trabalho pedagógico e aproximando as famílias. 

O Projeto Horta está em pleno vapor. A horta já começou a produzir e, em breve, 

encaminharemos uma pequena porção das folhagens colhidas para as famílias. 
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Os pais tem acesso às professoras e equipe gestora para esclarecer dúvidas, fazer 

sugestões e reclamações. 

Quando necessário, são realizadas reuniões com os pais de turmas específicas com a 

finalidade de resolver questões pontuais. 

Considerando que muitas crianças só tem a oportunidade de acessar os bens culturais 

através da escola, entendemos que é fundamental possibilitar essa experiência para as 

crianças. Dessa forma, está prevista uma saída pedagógica no mês de agosto, na qual as 

crianças assistirão ao espetáculo teatral: A bela e a fera, produzido pela empresa Pinheiro 

Produções, reconhecida pela qualidade do seu trabalho, dentro do programa Cenário Projeto 

Escola. 

 

9 - Estratégias de avaliação: 

 
Na Educação Infantil, a avaliação deve ter como referência os objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento apresentados no Currículo em Movimento, sem assumir 

finalidade educativa e classificatória. Por meio das brincadeiras e interações, os 

profissionais da educação acompanham como as crianças se apropriam do patrimônio  

cultural da humanidade, como se posicionam nas relações sociais, como desenvolvem a 

criatividade, a imaginação, as experimentações e vivências; com a finalidade de promover a 

consolidação dos objetivos de aprendizagem pelas crianças. 

A finalidade básica da avaliação é promover a observação, o acompanhamento e a 

reflexão sobre o processo de desenvolvimento da criança, constituindo-se como uma 

iniciativa aliada ao aperfeiçoamento do trabalho pedagógico que possibilita o planejamento 

de ações e a tomada de decisões educativas. 

As estratégias de avaliação adotadas no CEPI Lobo Guará são baseadas na escuta das 

crianças sobre suas experiências e aprendizagens ao longo do processo educativo e na 

observação e registro do desenvolvimento de cada criança.  

Mensalmente, as crianças realizam a atividade de grafismo e suas produções são 

organizadas na Sanfona do Grafismo, entregue no final do ano, evidenciando o 

desenvolvimento psicomotor delas ao longo do período. 

Ao término de cada semestre, realizamos o Conselho de Classe. Seguindo a orientação 

da SEEDF, a partir desse ano faremos o Conselho de Classe Participativo, contando com a 

participação dos profissionais do CEPI (professora referência, coordenadora pedagógica e 

diretora), dos pais (alguns pais convidados representando todos os responsáveis) e das 

crianças (a partir do Maternal II, se possível). Nesse momento apresentaremos o trabalho 

pedagógico desenvolvido ao longo do semestre, destacando os pontos positivos e os 

aspectos que precisam ser melhorados para o próximo semestre. A contribuição dos pais 

sobre  esses  aspectos  será  relevante  para  aprimorarmos  nossa  prática, considerando a
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 expectativas das famílias atendidas. A partir desse ano, utilizaremos a ata da SEEDF. 

Ao longo do ano, as professoras fazem o registro informal, por escrito, do 

desenvolvimento e das falas das crianças, destacando sobretudo seus progressos. Além 

disso, todas as atividades desenvolvidas são registradas através de inúmeras fotos. Todo 

esse material coletado ao longo de cada semestre, serve como subsídio para a elaboração 

do RDIC, instrumento oficial da SEEDF no qual são pontuados aspectos relevantes que 

evidenciam o desenvolvimento de cada criança no decorrer de cada semestre. 

Ao término de cada semestre, os pais são convidados para a Reunião de Pais na qual 

são apresentados o RDIC e alguns registros das produções realizadas pelas crianças. As 

professoras fazem a entrega do documento e após a leitura, os pais podem esclarecer as 

dúvidas sobre o processo e o desenvolvimento do seu filho (a). As professoras também 

pontuam aspectos relevantes sobre o processo percorrido pela criança. 

 

10 - Organização Curricular: 

 
Considerando que estamos formando crianças conscientes, críticas, ativas e politizadas, 

não podemos deixar de abordar temas de extrema relevância para a realidade atual. Dessa 

forma, os eixos transversais Educação para a Diversidade, Educação para a Sustentabilidade 

e Educação em e para Os Direitos Humanos são contemplados em nossa prática diária: 

 Ao compreendermos que através da educação, as crianças têm acesso ao 

conhecimento desenvolvendo-se e tornando-se cidadãs e que todas podem alcançar os 

objetivos educacionais, se forem apoiadas adequadamente; 

 Ao conscientizar as crianças de que as diferenças fazem parte do ser humano, 

ressaltando sua qualidade de “ser único” e que o ser humano é maior que um rótulo baseado 

em uma característica individual que para o outro pode ser vista como um defeito; 

 Ao combatermos o bullying, promovendo uma cultura de paz ao ensinar às crianças 

valores como: respeito, amor, tolerância, alteridade; 

 Ao conscientizarmos as crianças sobre a necessidade de proteger a natureza, 

garantindo nossa sobrevivência, através de atitudes simples como: apagar a luz ao sair da 

sala, não desperdiçar água, não desperdiçar a comida e os materiais; 

 Ao ensinar como combater as doenças que fazem parte do nosso dia a dia (Dengue, 

Zica, Chicungunha, H1N1, COVID-19); 

 Ao ensinar como se comportar no trânsito, possibilitando que muitas vidas sejam 

protegidas. 

         A inclusão diz respeito ao ideário de uma educação democrática, com base em princípios 

humanistas, reforçados pela afirmação dos direitos humanos. Nossa Constituição (1988) é um 

marco na defesa da inclusão escolar e a partir da Declaração de Salamanca (1994) a 

educação deve atender com qualidade a todos os alunos excluídos do sistema atual, e não 
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apenas os portadores de necessidades educacionais especiais. 

Temos de reconhecer as diferentes culturas, a pluralidade das manifestações intelectuais, 

sociais, afetivas, enfim, precisamos construir uma nova ética escolar. 

Segundo Santos (in MANTOAN, 2004), “é preciso que tenhamos o direito de sermos 

diferentes, quando a igualdade nos descaracteriza, e o direito de sermos iguais, quando a 

diferença nos inferioriza”. “A diferença é o que o outro é – branco, negro, religioso, deficiente. A 

identidade é o que se é – sou brasileiro, sou negro, sou estudante...” 

A inclusão se legitima porque a escola, para muitos alunos, é o único espaço de acesso 

aos conhecimentos. É o lugar que lhes proporciona condições de desenvolverem-se e 

tornarem-se cidadãos, com identidade social e cultural que lhes confere oportunidade de ser e 

de viver dignamente. 

Todos os alunos podem alcançar os objetivos educacionais, se forem apropriadamente 

apoiados. A escola para todos requer uma dinamicidade curricular que permita ajustar o fazer 

pedagógico às necessidades dos estudantes. 

As adequações curriculares constituem possibilidades educacionais de atuar frente às 

dificuldades de aprendizagem dos estudantes. Pressupõem que se realize a adequação do 

currículo regular para torná-lo apropriado às peculiaridades dos estudantes com necessidades 

educacionais especiais. 

Esse ano, recebemos uma demanda maior de crianças com TEA. A maioria das crianças 

é não-verbal, faz uso de fralda e demanda o acompanhamento de um monitor exclusivo, 

profissional que não temos disponível. Tem sido um trabalho bem desafiador, pois até o 

momento, algumas crianças não tem o suporte de profissionais especializados externos e a 

equipe da creche ainda está se organizando para atendê-las adequadamente. Contamos 

com o apoio da Comissão Gestora da CRE do Guará que tem promovido a capacitação da 

equipe docente. Temos procurado inserir as crianças nas atividades propostas, respeitando o 

seu tempo. Enfim, cada criança tem comportamentos e necessidades bem específicas e 

estamos nos apropriando da situação para termos condições de elaborar estratégias de 

atendimento adequadas às necessidades de cada uma. 

Serão confeccionadas pistas visuais, com fotos, para auxiliar na rotina das crianças, 

promovendo a organização interna das mesmas. 

Será realizado diariamente um trabalho de modelagem para ensinar a criança a realizar as 

ações cotidianas e as atividades propostas da forma adequada. 

Diariamente,  serão  realizadas  brincadeiras,  envolvendo  toda  a  turma, com  a  

finalidade de promover o desenvolvimento dos sistemas proprioceptivo e vestibular, auxiliando 

na organização interna das crianças com TEA. 

Uma tentativa para conter os comportamentos inadequados (mordida, agressão física, 

etc.) será a ausência de qualquer forma de reforço. 
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É importante ressaltar que as ações propostas serão avaliadas e aprimoradas 

constantemente, visando atender as crianças da melhor forma possível. 

No CEPI Lobo Guará, o trabalho pedagógico desenvolvido é pautado no Currículo em 

Movimento que preconiza que as aprendizagens das crianças devem se apoiar nos direitos 

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

engendram os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com a BNCC 

(BRASIL, 2017): 

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

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

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

diferenças entre as pessoas; 

-  Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com 

diferentes parceiros, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus 

conhecimentos, imaginação, criatividade, experiências emocionais, corporais, sensoriais, 

expressivas, cognitivas, sociais e relacionais; 

- Participar ativamente, com adultos e outras crianças, do planejamento e das 

atividades da vida cotidiana; 

- Explorar movimentos, gestos, sons, palavras, emoções, transformações, 

relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, ampliando seus saberes, 

linguagens e conhecimentos; 

- Expressar, por meio de diferentes linguagens, suas necessidades, emoções, 

sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, registros de 

conhecimentos elaborados a partir de diferentes experiências que envolvam a produção de 

linguagens e a fruição das artes nas suas diversas manifestações; 

- Conhecer-se e constituir sua identidade pessoal, social e cultural. 

O atual Currículo em Movimento da Educação Infantil é organizado em campos de 

experiência que propiciam um novo olhar em relação à criança, exigindo que as 

aprendizagens e o desenvolvimento sejam propiciados por uma multiplicidade de linguagens. 

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

experiência: 

- O eu, o outro e o nós: neste campo de experiência exploramos a diversidade 

enquanto característica inerente ao ser humano, através da observação das características 

individuais no espelho, da observação das características do outro, da promoção da 

autoestima das crianças, do desenho do autorretrato e do desenho da turma, da percepção 

das diferentes configurações familiares, da vivência das práticas sociais, da percepção dos 

próprios sentimentos, entre outras. 

- Corpo, gestos e movimentos: neste campo de experiência as crianças explorarão o 

corpo, descobrindo suas habilidades e potencialidades, através das atividades realizadas no 
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espaço externo, dos circuitos motores, das brincadeiras, da dança, da expressão corporal, 

entre outras. 

- Traços, sons, cores e formas: neste campo de experiência as crianças apreciarão 

obras artísticas (relacionadas aos projetos trabalhados) de pintores que se destacaram na 

Semana de Arte Moderna, farão a releitura das mesmas utilizando materiais diversos; 

apreciarão o meio ambiente, representando artisticamente sua percepção; apreciarão 

contações de histórias e horas do conto; ouvirão músicas infantis, clássicas e da MPB 

(relacionadas aos projetos trabalhados), entre outras. 

- Escuta, fala, pensamento e imaginação: neste campo de experiência as crianças 

terão a oportunidade de expor suas ideias e sentimentos, percebendo a importância de 

participar; de relatar suas aprendizagens através do desenho, de textos coletivos ditados por 

elas e anotados pela professora, de registros escritos feitos por elas; de criar histórias orais 

feitas pelas crianças a partir das ilustrações dos livros infantis; entre outras. 

- Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: neste campo de 

experiência as crianças irão perceber, observar, testar, compreender como funciona o 

mundo que a rodeia através de atividades como: exploração do calendário, comemoração 

dos aniversariantes, observação do tempo, realização da contagem em situações diversas,  

realização de experiências para comprovar a existência do ar, exploração do solo, 

observação da função da água no nosso organismo, descoberta dos animais que moram no 

solo, observação dos animais que voam, entre outras.
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11 - Plano de Ação para implementação do Proposta Pedagógica: 

 

 
• Gestão pedagógica 

 
Projeto Objetivo Metas Ações Avaliação Responsável Cronograma 

- Renascer, Florescer, 

Conhecer para Cuidar 

Tema: Água 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conscientizar as 

crianças sobre a 

necessidade de utilizar 

a água racionalmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensibilizar as 

crianças sobre a 

necessidade de 

não desperdiçar 

água. 

- Planejamento; 

- Caixa surpresa 

enfatizando a importância 

da água para o ambiente 

e os seres vivos; 

- Explorar os 5 sentidos; 

- Perceber as 

características da água; 

- Apreciar a música: Água 

também é mar (Marisa 

Monte); 

- Contação da história: O 

camelo, o burro e a água 

(Sérgio Merli); 

- Analisar as atitudes dos 

personagens da história; 

- Conhecer o Ciclo da 

água; 

- Refletir sobre a 

necessidade de 

economizar água; 

- Releitura    da     obra: 

Paisagem (Cândido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acordo com o 

interesse, participação, 

aprendizado e ações 

demonstradas pelas 

crianças no cotidiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Coordenadora 

e Professoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 a 31/03/2022 
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   Portinari); 

- Importância da água 

para a higiene pessoal; 

- Destacar os hábitos de 

higiene importantes para 

a saúde e os itens 

utilizados para realizá-los; 

- Apreciar diversas 

músicas relacionadas ao 

tema; 

- Conhecer algumas dicas 

para economizar água; 

- Conhecer alguns animais 

aquáticos; 

- Elaboração de texto 

coletivo sobre o tema. 

   

- Renascer, Florescer, 

Conhecer para Cuidar 

Tema: Ar 

 
 
 
 
 

Perceber a existência e 

a importância do ar 

para a nossa 

sobrevivência. 

 
 
 
 

Promover 

experiências 

variadas para 

que as crianças 

percebam  a 

existência do ar. 

- Planejamento; 

- Perceber a existência do 

ar através dos sentidos e 

de alguns experimentos; 

- Brincar com cata-vento, 

pipa, aviãozinho, 

“ratinha”, barquinho de 

papel, entre outros; 

- Apreciar a música: Ar 

puro (Tim Maia); 

- Contação de história: 

Reviravento (Silvana 

Tavano); 

 
 
 

 
- De acordo com o 

interesse, participação, 

aprendizado e ações 

demonstradas pelas 

crianças no cotidiano. 

 
 
 
 
 
 

- Coordenadora 

e Professoras 

 
 
 
 
 
 

01 

a 30/04/2022 
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   - Confeccionar uma Biruta 

e observar a direção do 

vento; 

- Explorar os conceitos: 

dentro, fora, frente, atrás, 

direita, esquerda; 

- Releitura da obra: A 

ventania (Anita Malfatti); 

- Conhecer alguns insetos 

e suas características, 

através da obra: Ciranda 

dos Insetos (Ciça); 

- Explorar a letra inicial do 

nome; 

- Confeccionar o móbile: 

Eu sou assim; 

- Contação de história: De 

bruxa tenebrosa a fada 

graciosa (Simão de 

Miranda); 

- Elaboração de   texto 

coletivo sobre o tema. 

   

- Renascer, Florescer, 

Conhecer para Cuidar 

Tema: Solo 

 

Conscientizar as 

crianças sobre a 

necessidade de cuidar 

do solo. 

 

- Sensibilizar as 

crianças sobre a 

importância do 

solo. 

- Planejamento; 

- Roda de conversa sobre 

o Solo; 

- Passeio pela área verde 

e arredores observando a 

existência do solo; 

- Caminhão das Texturas; 

 
- De acordo com o 

interesse, participação, 

aprendizado e ações 

demonstradas pelas 

crianças no cotidiano. 

 
 
 

- Coordenadora 

e Professoras 

 
 
 

02 

a 31/05/2022 
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   - Animais que vivem no 

solo; 

- Confecção do 

Minhocário e do Terrário; 

- Paisagem natural e 

modificada; 

- Consequências das 

mudanças feitas pelo 

homem; 

- O que podemos fazer 

para preservar o solo; 

- Ciclo de vida das 

plantas; 

- Contação de história: 

Chega de degradação do 

solo! (Josep Palau e Rosa 

M. Curto); 

- Horta; 

- Apreciar a música: Cio da 

Terra (Milton 

Nascimento); 

- Releitura da obra: 

Paisagem (1948) – Tarsila 

do Amaral; 

- Elaboração    de    texto 

coletivo sobre o tema. 

   

- Renascer, Florescer, 

Conhecer para Cuidar 

Tema: Meio 

Conscientizar as 

crianças sobre  a 

necessidade   de   cuidar 

Sensibilizar as 

crianças   para   a 

interdependência 

- Planejamento; 

- Passeio pela área verde 
observando o meio 

- De acordo com o 

interesse, participação, 

aprendizado e ações 

- Coordenadora 

e Professoras 

01 

a 30/06/2022 
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Ambiente do meio ambiente. entre a vida das 

espécies. 

ambiente; 
- Destacar que o meio 
ambiente envolve as 
coisas, vivas e não vivas, 
que existem na Terra; 
- O meio ambiente é 
composto por 4 esferas 
diferentes: ar, solo, água e 
todas as diferentes formas 
de vida; 
- Caixa surpresa com 
elementos do meio 
ambiente; 
- Ciclo e vida dos seres 
vivos; 
- Apreciar a música: 

Canção da Floresta 

(Fagner); 

- Contação de história: A 

Terra pede socorro (Pedro 

Paulo da Luz e Milena 

Barbosa); 

- Releitura da obra: Favela 

(1958) – Di Cavalcanti; 

- Responsabilidade do ser 

humano na preservação 

ou destruição do meio 

ambiente; 

- Elaboração    de    texto 

coletivo sobre o tema. 

demonstrados pelas 

crianças no cotidiano. 
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- Renascer, Florescer, 

Conhecer para Cuidar 

Tema: Vegetação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecer a vegetação 

predominante no Brasil 

e no Distrito Federal. 

 
 
 
 
 
 
 

Promover o 

respeito         pela 

diversidade de 

vida existente no 

planeta. 

- Planejamento; 

- Exploração da obra: 

Brasil 100 palavras (Gilles 

Eduar); 

- Explorar as 

características  dos 

diferentes biomas 

brasileiros: Amazônia, 

Cerrado e Caatinga, 

Pantanal, Mata Atlântica, 

Costeiro e Pampa; 

- Apreciar a música: Bela 

Flor (Maria Gadú); 

- Releitura da obra: 

Manacá (1927) – Tarsila do 

Amaral; 

- Elaboração    de    texto 

coletivo sobre o tema. 

 
 
 
 
 
 
 

- De acordo com o 

interesse, participação, 

aprendizado e ações 

demonstrados pelas 

crianças no cotidiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Coordenadora 

e Professoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

a 31/08/2022 

- Renascer, Florescer, 

Conhecer para Cuidar 

Tema: Animais 

 
 
 

 
Conhecer algumas 

espécies animais e suas 

características. 

 
 
 

Promover o 

respeito         pela 

diversidade de 

vida existente no 

planeta. 

- Planejamento; 

- Conhecer alguns animais 

e suas características; 

- Identificar no mapa do 

Brasil e do mundo o 

habitat de alguns animais; 

- Conhecer alguns animais 

que estão em extinção e o 

que pode ser feito para 

assegurar     a     vida     dos 

 
 
 

- De acordo com o 

interesse, participação, 

aprendizado e ações de 

demonstrados pelas 

crianças no cotidiano. 

 
 
 
 

- Coordenadora 

e Professoras 

 
 
 
 

01 

a 30/09/2022 
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   mesmos; 

- Confeccionar o 

bichonário; 

- Contação de história: Pé- 

de-bicho (Márcia Leite e 

Joãocaré); 

- Apreciação da Música: 

Passaredo (Adriana 

Partimpim); 

- Releitura da obra: Dois 

gatos (1950) – José do 

Rego Monteiro; 

- Elaboração    de    texto 

coletivo sobre o tema. 

   

- Renascer, Florescer, 

Conhecer para Cuidar 

Tema: Poluição 

 
 
 
 
 
 

Conhecer os tipos e as 

causas de poluição e 

como podemos evitá- 

las. 

 
 
 
 

 
Formar cidadãos 

conscientes do 

seu papel na 

preservação do 

ambiente. 

- Planejamento; 

- Poluição da água: 

apresentar para as 

crianças uma bacia com 

água limpa. Depois 

colocar um pouquinho de 

óleo na água e pedir para 

as crianças observarem se 

houve alguma mudança 

na água. Colocar um 

pouco de lixo na água e 

pedir para as crianças 

observarem     se     houve 

alguma mudança na água. 

- De acordo com o 
interesse, participação, 
aprendizado e ações de 
cuidado demonstrados 
pelas crianças no 
cotidiano. 

 
 
 
 
 
 
 

- Coordenadora 

e Professoras 

 
 
 
 
 
 
 

03 

a 31/10/2022 
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   Colocar um pouco de 

terra na água e pedir para 

as crianças observarem se 

houve alguma mudança 

na água. Explicar que a 

água contaminada, se 

torna imprópria para o 

consumo; 

- Curiosidade: Apenas 

6,5% dos rios brasileiros 

têm boa qualidade da 

água; 

- Como podemos evitar a 

poluição da água? 

- Poluição do ar. Realizar a 

experiência: Acender uma 

vela e passar no prato 

plástico de cabeça para 

baixo. Depois passar o 

dedo e observar a sujeira. 

- Curiosidade: No Brasil, 50 

mil pessoas morrem 

anualmente por conta da 

poluição atmosférica. 

- Como podemos evitar a 

poluição do ar? 

- Poluição do solo 

- Como podemos evitar a 
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   poluição do solo? 

- Coleta seletiva; 

- 5 Rs; 

- Confecção de brinquedos 

recicláveis; 

- Customização de roupas; 

- Contação de história: A 

poluição tem solução 

(Guga Domenico); 

- Apreciação da música: 

Planeta Azul (Chitãozinho 

e Xororó); 

- Releitura da obra: 

Empinando pipa (1942) – 

Cândido Portinari; 

- Elaboração de texto 

coletivo sobre o tema. 

   

- Renascer, Florescer, 

Conhecer para Cuidar 

Tema: 

Sustentabilidade 

 
 

Desenvolver a 

capacidade de suprir as 

necessidades do ser 

humano, preservando 

os recursos do 

ambiente. 

 
 

 
Formar cidadãos 

conscientes do 

seu papel na 

preservação do 

ambiente. 

- Planejamento; 

- Estilo de vida do ser 

humano e as necessidades 

da natureza; 

- Consequências da 

depredação do meio 

ambiente; 

- Preservação do meio 

ambiente; 

- O que podemos fazer 

- De acordo com o 
interesse, participação, 
aprendizado e ações de 
cuidado demonstrados 
pelas crianças no 
cotidiano. 

 
 
 
 

- Coordenadora 

e Professoras 

 
 
 
 

01 

a 30/11/2022 
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   para cuidar da natureza; 

- Seja um guardião da 

natureza 

- Contação de história: O 

jardim curioso (Peter 

Brown) 

- Apreciação da música: A 

ordem das árvores (Tulipa 

Ruiz) 

- Releitura da obra: São 

João com guirlanda (1940) 

– Anita Malfatti; 

- Elaboração de texto 

coletivo sobre o tema. 

   

- Renascer, Florescer, 

Conhecer para Cuidar 

Tema: Construindo 

um mundo melhor 

 
 
 
 

 
Promover a mudança 

de atitude, assegurando 

a sobrevivência do ser 

humano e do planeta 

Terra. 

 
 
 
 

 
Formar cidadãos 

conscientes do 

seu papel na 

preservação do 

ambiente. 

- Planejamento; 

- Convivência harmônica 

entre os seres humanos e a 

natureza; 

- Direito de respirar ar 

puro, beber água potável, 

desfrutar de um ambiente 

equilibrado; 

- Dever de cuidar do 

ambiente, valorizando tudo 

que ele nos oferece; 

- Criação de obra individual 

a partir da história (muda): 

Como conviver em 

- De acordo com o 
interesse, participação, 
aprendizado, autonomia 
e protagonismo 
demonstrados pelas 
crianças no cotidiano. 

 
 
 
 
 
 

 
- Coordenadora 

e Professoras 

 
 
 
 
 
 

 
01 

a 22/12/2022 
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   harmonia com a natureza; 

- Apresentação e 

exploração das obras 

criadas; 

- Contação de história: O 

rio Grinalda (Isa Colli); 

- Apreciar a música: 

Herdeiros do Futuro 

(Toquinho); 

- Releitura da obra: O 

mamoeiro (1925) – Tarsila 

do Amaral; 

- Elaboração   de   texto 

coletivo sobre o tema. 

   

 
 

Hora do Conto 

 

 
Desenvolver a 

criatividade, o senso de 

apreciação e a 

expressão corporal das 

crianças. 

 
Que as crianças 

assistam, 

participem e 

apreciem as 

dramatizações 

apresentadas na 

Hora do Conto. 

- Elaboração de escala de 

apresentação; 

- Escolha da história; 

- Distribuição dos 

personagens; 

- Confecção do figurino e 

cenário; 

- Ensaio; 

- Apresentação. 

De acordo com a 
apreciação e a atenção 
das crianças no decorrer 
das apresentações. 

 
 
 
 

- Coordenadora 

e Professoras 

 
 
 

 
Quinzenalmente 
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Cozinha Experimental e 
Cozinha em Casa 

 
 
 
 
 

Incentivar os hábitos de 

alimentação saudável. 

 
 
 
 
 

Que as crianças 

desenvolvam 

hábitos 

saudáveis de 

alimentação. 

- Planejamento; 

- Preparação prévia da 

receita (cozinha); 

- Organização das 

crianças; 

- Escolha das crianças que 

auxiliarão a nutricionista 

na preparação da receita; 

- Preparação da receita; 

- Degustação  da 

preparação pelas 

Crianças; 

- Confecção dos aventais, 

tocas, cadernetas para 

registro e sacolas; 

- Envio da sacola pela 

criança; 

- A família vai preparar 

uma receita, com a 

participação da criança; 

- A família vai registrar a 

receita na caderneta, 

anexar uma foto do 

momento e um 

comentário sobre como 

foi vivê-lo; 

- A criança vai socializar a 

experiência com os 

colegas na rodinha. 

De acordo com a adoção 
de hábitos alimentares 
saudáveis pelas crianças. 

 
 
 
 
 

- Coordenadora, 

Nutricionista e 

Professoras 

 
 
 
 
 

 
    Mensalmente / 
  Quinzenalmente 
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Projeto Horta 

 
- Conhecer o ciclo de 

vida das plantas; 

- Valorizar a 

alimentação saudável. 

 

Que as crianças 

desenvolvam 

hábitos 

saudáveis de 

alimentação. 

- Construção, preparação 

e plantio dos canteiros 

realizada por um 

profissional terceirizado; 

Confecção dos regadores, 
feitos com material 
reciclável. 

- Regar as mudas; 

-   Acompanhar o 

desenvolvimento das 

mudas; 

- Colheita; 
- Saborear os alimentos 

colhidos. 

De acordo com a 
participação, interesse e 
aprendizado 
demonstrado  pelas 
crianças no decorrer das 
atividades 
desenvolvidas. 

 
 

- Coordenadora, 

Nutricionista e 

Professoras 

 
 
 

Semanalmente 

 

Hora Cívica 

  - Cultivar o respeito aos     
símbolos nacionais. 

Que as crianças 

participem da 

Hora Cívica, 

Demonstrando 

postura de 

respeito à 

Bandeira e ao 

Hino Nacional. 

- Elaboração de escala; 

Organização do momento 

pela professora da turma 

responsável; 

- Organização de todas as 

crianças no pátio; 

- Realização da Hora 

Cívica. 

De acordo com o 
comportamento das 
crianças no decorrer da 
Hora Cívica. 

  - Coordenadora  
  e Professoras 

  Semanalmente 

 

Sacola da Leitura 

 Incentivar o hábito de 

leitura das crianças e 

promover a 

  participação familiar no 
processo educativo. 

Que as crianças 

participem da 

atividade, pelo 

menos uma vez. 

- Confecção da sacola; 

- Organização do material 

que será enviado 

(caderno e giz de cera); 

- Escolha do livro que será 

enviado; 

- Escolha da criança que 

levará a sacola; 

- Envio da sacola; 

De acordo com o 
interesse, participação e 
cuidado das crianças e 
familiares. 

- Coordenadora  e 
Professoras 

 Semanalmente 
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- Socialização da atividade. 

X Plenarinha 

Criança arteira: faço 

arte, faço parte 

A Plenarinha é um 
projeto da SEEDF que 
visa promover o 
protagonismo das 
crianças, através de 
temas pertinentes à 
realidade infantil. 

Esse ano, o foco é a 
arte, tendo como 
objetivo favorecer a 
sensibilidade e a 
expressividade das 
crianças, por meio das 
diferentes linguagens 
artísticas. 

 
 

 

Que as crianças 

se expressem por 

meio das 

diferentes 

linguagens 

artísticas. 

- Participar da formação 

sobre a Plenarinha 

(equipe gestora); 

- Formação das 

professoras; 

- Reunião para 

planejamento das 

atividades que serão 

realizadas no CEPI; 

- Conhecer e explorar as 

diferentes linguagens 

artísticas; 

- Confeccionar os 

trabalhos que serão 

expostos; 

- Realização da Plenarinha 

Local e Regional. 
 

- De acordo com o 
interesse, participação 

aprendizado e ações 
demonstradas pelas 
crianças no cotidiano. 

- Secretaria de 

Educação/DF, 

Coordenadora e 
Professoras 

De Abril a 
Setembro 

O brincar como direito 

dos bebês e das crianças 
O brincar como direito 

dos bebês e das 

crianças é um projeto 

da SEEDF que visa 

promover os eixos 

integradores, Brincar e 

Interagir, e o direito de 

aprendizagem e 

desenvolvimento: 

Brincar.   

 

 

 

 

 
Que as crianças 

se expressem e 

se desenvolvam 

através da 

brincadeira 

- Lançamento do projeto; 

- Estudo do documento 

pela coordenadora e 

equipe docente; 

- Planejamento das 

atividades que serão 

realizadas; 
- Desenvolvimento   das 
Atividades propostas. 

- De acordo com o 
interesse, participação, 
aprendizado e ações 
demonstradas pelas 
crianças no cotidiano. 

 
 
 

 Secretaria de 

Educação/DF, 

Coordenadora e 

Professoras 

 
 
 
 

No decorrer do 

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

Alimentação na 
Educação Infantil: mais 
que cuidar, educar, 
brincar e interagir é um 
projeto da SEEDF que 
tem como finalidade 
promover uam reflexão 
acerca das práticas 
alimentares saudáveis, 
da segurança alimentar 
e nutricional, da 
sustentabilidade e da 
ecologia humana, 
compreendendo a 
diversidade expressa 
nas práticas sociais. 

 

   

    Que todos os 
profissionais 
envolvidos com a 
alimentação das 
crianças 
compreendam a 
amplitude e 
importância das 
suas ações para o 
desenvolvimento 
integral das 
crianças. 

- Participação da Webinar; 

- Estudo do caderno pela 
nutricionista, 
coordenadora, professoras 
e monitoras; 

- Planejamento das 

atividades que serão 

realizadas; 
- Desenvolvimento   das 
Atividades propostas. 

De acordo com o 
aprimoramento das 
práticas desenvolvidas 
atualmente, a partir das 
reflexões promovidas 
pelo estudo do caderno. 

 
 

 

Secretaria de 
Educação/DF, 
Nutricionista,  

Equipe da 
Cozinha, Equipe 

Gestora, 
Professoras e 

Monitoras 

 
 

No decorrer do 
ano letivo 

Programa  Pequeno 

Atleta 

Trabalhar a 

psicomotricidade e o 

desenvolvimento motor 

em    crianças    com    o 

  treinamento   funcional, 

  afim de aprimorar as 
habilidades motoras 
para o desporto 
educacional. 

 Que as crianças  
desenvolvam suas 
habilidades 
motoras. 

- Planejamento das 

atividades que serão 

realizadas; 

- Semanalmente,     as 
crianças realizarão 

atividades psicomotoras, 

distribuídas em 3 

momentos: aquecimento, 

atividade principal e volta 

a calma. 

 

- De acordo com o 
desenvolvimento das 
crianças. 

 
Coordenadora e 

Professoras 

 
Semanalmente 
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Plano de Ação da Coordenação Pedagógica 
 

Objetivos Específicos Ações/Estratégias Público Avaliação das 
Ações 

Cronograma 

- Elaborar coletivamente o Projeto 
Pedagógico Anual. 

- Pesquisa de temas interessantes para 
compor o Projeto Pedagógico; 
- Apresentação das sugestões na reunião de 
coordenadoras da Renascer; 
- Escolha do projeto que será desenvolvido; 
- Delineamento das ações gerais; 
- Escolha das obras literárias que serão 
utilizadas como suporte dos projetos mensais. 

Grupo de 
coordenadoras da Ação 
Social Renascer 

- Através da 
participação da e 
da consonância 
das ações 
propostas pelo 
grupo 

Fevereiro 

- Coordenar a construção coletiva 
do Projeto Pedagógico Anual. 

- Apresentação do tema do Projeto 
Pedagógico Anual; 
- Discussão e levantamento das ações que 
serão desenvolvidas; 
- Enriquecimento das ações propostas; 
- Formatação do Projeto; 
- Repasse do projeto para as professoras. 

Equipe Docente - Através da 
participação da e 
da consonância 
das ações 
propostas pelo 
grupo 

Fevereiro 

- Coordenar a construção coletiva 
do Projeto Político Pedagógico. 

- Apresentação e avaliação do PPP do ano 
anterior para a comunidade escolar; 
- Escuta e registro dos aspectos pontuados 
pela comunidade escolar; 
- Pesquisa socioenômica das famílias 
atendidas; 
- Atualização do PPP; 
- Envio do PPP para avaliação pela CRE Guará; 
- Correções e entrega do PPP para CRE Guará. 

Comunidade Escolar 
(pais, professoras, 
monitoras, equipe da 
limpeza, equipe da 
cozinha, equipe da 
portaria, equipe 
gestora) 

- Através da 
participação, do 
feedback e do 
consenso entre os 
membros da 
comunidade 
escolar 

Fevereiro a 
Julho 

- Subsidiar o planejamento e o 
desenvolvimento das atividades 
propostas pelas professoras. 

- Planejamento da programação e cronograma 
mensal; 
- Repasse da programação e do cronograma 
para as professoras; 
- Revisão dos planejamentos semanais; 
- Distribuição dos materiais que serão 

- Equipe Docente 
- Crianças matriculadas 
no CEPI 

- Através do 
feedback do 
grupo docente 

Mensal 
 
 
 
Semanal 
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utilizados para a realização das atividades 
semanais; 
- Acompanhamento das atividades 
desenvolvidas nas salas de referência e 
demais espaços da creche. 

 
 
Diariamente 

- Avaliar o desenvolvimento das 
atividades propostas e das crianças 

- Promover momento de reflexão, avaliação e 
reestruturação das atividades propostas; 
- Acompanhamento, através da observação e 
do relato das professoras, do 
desenvolvimento das crianças a partir das 
atividades propostas; 
- Orientação das intervenções para as crianças 
que necessitarem de atendimento 
diferenciado. 

- Equipe Docente 
- Crianças que 
necessitarem de 
atendimento 
diferenciado 

- Através do 
feedback do 
grupo docente e 
da superação dos 
limites 
apresentados 
pelas crianças, 
após as 
intervenções 
realizadas 

Semanalmente 
 
 

- Mediar o contato entre as 
professoras e famílias. 

- Convocação dos pais para atendimento 
individualizado; 
- Participação no atendimento aos pais, junto 
com a professora de referência; 
- Encaminhamento das crianças, que 
necessitarem, para o atendimento realizado 
por profissionais externos. 

- Equipe Docente 
- Pais e responsáveis 

A partir do 
atendimento das 
solicitações feitas 
pelos 
profissionais do 
CEPI e da 
superação das 
dificuldades 
enfrentadas pelas 
crianças 

Sempre que 
necessário 

- Orientar o planejamento das 
atividades desenvolvidas pelas 
monitoras no turno vespertino. 

-  Organização das monitoras em grupos, 
conforme a faixa etária atendida; 
- Distribuição da grade de planejamento; 
- Disponibilização de materiais para subsidiar 
o planejamento das atividades lúdicas; 
- Orientação quanto a adequação das 
atividades propostas. 

Equipe de monitoras A partir da 
qualidade das 
atividades 
propostas e do 
interesse das 
crianças em 
realizá-las 

Mensalmente 

- Promover a formação continuada 
dos professores e monitores. 

- Levantamento dos interesses e necessidades 
do grupo docente e de monitoras; 
- Pesquisa de materiais que atendam às 

- Equipe docente 
- Equipe de monitoras 

A partir da 
qualificação das 
atividades 
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demandas levantadas; 
- Planejamento dos momentos formativos; 
- Organização dos materiais que serão 
utilizados na formação; 
- Organização do espaço que será utilizado; 
- Realização da formação. 

desenvolvidas, 
em consonância 
com os 
documentos 
reguladores da 
SEEDF 

 
 

Resultados educacionais 

 
Objetivo Metas Ações Avaliação Responsáveis Cronograma 

Promover o 

desenvolvimento integral 

das crianças atendidas, 

oportunizando a vivência 

de experiências variadas. 

 Que as crianças 

alcancem 80% dos 

objetivos previstos no 

currículo em 

movimento, conforme 

os projetos 

desenvolvidos. 

- Promover formação 

continuada dos 

professores. 

- Acompanhar, avaliar e 

intervir no processo de 

construção do 

conhecimento pelas 

crianças o, assegurando 

seu desenvolvimento. 

De acordo com o 

desenvolvimento das 

crianças.  

Coordenação e 

Professoras 

Anual 

Ter o reconhecimento dos 

pais sobre o trabalho 

pedagógico realizado no 

decorrer do ano. 

Que os pais reconheçam 

o resultado do trabalho 

pedagógico no 

desenvolvimento de seus 

filhos. 

- Promover a formação 

continuada dos 

professores. 

 - Acompanhar, avaliar e 

intervir no processo de 

construção do 

conhecimento pelas 

crianças, assegurando o 

seu          desenvolvimento. 

- Chamar a família 

sempre que necessário 

para alinhar ações em 

Mediante questionário 

aplicado ao término dos 

semestres letivos. 

 

Professores 

e 

Coordenadora 

Pedagógica 

Anual 
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prol do desenvolvimento 

da    criança. 

 

Gestão participativa 

 
Objetivos Metas Ações Avaliações Responsáveis Cronograma 

Promover a participação 

efetiva dos pais no 

trabalho 

desenvolvido pela creche. 

Envolver parcela 

significativa das 

famílias 

- Aprimoramento da 

comunicação com a 

família. 

- Divulgação de fotos 

com as atividades 

desenvolvidas pelas 

crianças, nos murais 

da creche. 

- Feedback rotineiro 
do desenvolvimento 

das crianças. 

- Momentos que 

envolvam  a 

participação das 
famílias 

-Realizar questionário e 

debate avaliativo. 

- Maior proximidade dos 

pais 

Direção 

e 

Coordenação 

Pedagógica 

Anual 
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Gestão administrativa 

 
Objetivos Metas Ações Avaliações Responsáveis Cronograma 

Orientar a equipe para 

trabalhar de acordo com o 

previsto nos documentos 

normativos e orientações 

da mantenedora. 

Envolver toda a 

equipe. 

Intervenção Atendimento individual; 

observação em sala e estudo de caso. 

Direção e 

coordenação 

pedagógica 

Anual 

 

 
Gestão financeira 

 

Objetivos Metas Ações Avaliações Responsáveis Cronograma 

Administrar os recursos 

financeiros oriundos do 

convênio firmado com a 

SEEDF. 

Pagar todas as despesas, 

conforme as metas 

estabelecidas no convênio. 

Elaboração de prestação 

de contas de acordo com 

a legislação específica. 

Mensal Coordenador 

Administrativo 

Bimestralmente 
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            Gestão de Pessoas 

 

Ponto de Atenção 

Aprimorar a relação escola-comunidade. 

Objetivo 

Conhecer um pouco da realidade das crianças fora da Creche, com a finalidade de, na medida do 

possível, auxiliar os pais no processo educativo, promovendo o desenvolvimento integral e saudável 

das crianças. 

Meta 

Garantir a participação de todos os envolvidos no processo desenvolvimento integral das crianças. 

Ações Avaliação 

Escuta das crianças e famílias; Intervenção e 

Encaminhamento para serviços específicos, 

quando necessário. 

Atendimento individual; Observação em sala e 

estudo de caso. 

Responsáveis Cronograma 

Direção, coordenação pedagógica e professoras Anual 

Ponto de Atenção 

Formação continuada dos professores. 

Objetivo 

Assegurar que o corpo docente desenvolva o trabalho pedagógico pautado nos pilares da Psicologia- 

Histórico-Cultural e a Pedagogia Histórico-Crítica. 
 

Meta 

Promoção de espaço permanente de estudo, com vistas ao aperfeiçoamento da prática pedagógica 

desenvolvida. 

Ações Avaliação 

Estudo semanal de temas relevantes para a 

prática pedagógica, a partir de textos, vídeos, 

entre outros. 

Observação das atividades desenvolvidas em 

sala e da mudança de postura das professoras. 

Responsáveis Cronograma 

Direção e coordenação pedagógica Anual 

Ponto de Atenção 

Atendimento às crianças com laudo (TEA). 

Objetivo 

Capacitar a equipe docente e as monitoras para atender às necessidades específicas das crianças com 

laudo (TEA) 

Meta 

Atender as crianças com laudo (TEA) de forma adequada. 
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Ações Avaliação 

Formação continuada das professoras e monitoras; 

Contato com os profissionais externos que 

acompanham as crianças; 

Parceira com a família; 
Acompanhamento do desenvolvimento das 

crianças. 

 De acordo com a inserção da criança no grupo e 

seu desenvolvimento integral 

Responsáveis Cronograma 

Equipe gestora, professoras, monitoras Anual 

 
 

11 - Acompanhamento e avaliação do Projeto Político Pedagógico: 

 
           Considerando os cuidados relacionados ao controle da pandemia do COVID 19, 

optamos por coletar as informações para elaboração do PPP, no período de 12 a 

19/04/2022, através de questionário elaborado no Google Formulários e enviado para os 

pais através do Whatsapp. 

            Recebemos 103 questionários respondidos. As perguntas de 1 a 9, embasaram o 

Diagnóstico da Realidade do presente documento. O questionário continha uma pergunta 

aberta na qual os pais deveriam expor suas expectativas com relação ao trabalho 

desenvolvido pela creche. De modo geral,  os pais esperam que os filhos se desenvolvam 

em seus conhecimentos, vivenciando valores positivos. A maioria relatou já haver 

observado nos filhos, a influência positiva do trabalho desenvolvido na creche. 

            A equipe gestora e o corpo docente avaliaram o trabalho desenvolvido no ano 

anterior, pontuando as ações de sucesso que seriam mantidas e as que não foram bem 

sucedidas. Foi apresentado para as professoras o projeto anual que é comum a todas as 

creches da mantenedora Ação Social Renascer e articuladas as formas como ele será 

explorado ao longo do ano. 

            Na reunião de pais realizada em março, explicamos para os pais que o PPP seria 

atualizado e apresentado para eles posteriormente. Oportunamente, faremos sua 

apresentação para a comunidade escolar. 

             A implementação do Projeto Político Pedagógico é avaliada a partir das reflexões 

da comunidade escolar sobre as ações educativas desenvolvidas na instituição em vários 

momentos: coordenação com as professoras e monitoras, reuniões de pais ao final de 

cada semestre letivo, através dos feedbacks cotidianos das famílias e na busca pelo 

aprimoramento dos serviços prestados. 

Ao final do ano letivo, a Regional de Ensino convida os pais para responderem um 

questionário avaliando a qualidade do trabalho desenvolvido pela creche no decorrer do ano. 
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