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APRESENTAÇÃO 

 
A Projeto Pedagógico de uma escola apresenta a organização do trabalho pedagógico 

da instituição e orienta as atividades que serão desenvolvidas durante o ano letivo, traçando o 

caminho a ser percorrido nessa jornada de educação. Como o próprio nome diz, é uma proposta, 

não está engessada, tem um caráter dinâmico e possibilita mudanças que estejam sempre de 

acordo com os interesses e necessidades das crianças e da comunidade escolar. Ela considera o 

contexto, a realidade dos atores e processos da escola e comunidade, os recursos disponíveis e 

também almejados e pode incluir os aspectos limites. 

A fase de preparação foi primeiramente atravês de divulgação a toda comunidade para 

escolha da comissão organizadora que ficou responsável na elaboração do documento, onde 

buscamos o engajamento a democrática e que a escola cumpra seu papel social. É necessário o 

envolvimento de toda a comunidade a fim de ouvi-la e atender aos seus anseios e aspirações. 

Para organizar esta proposta pedagógica, a comissão organizadora foi composta por, 

Diretor, Coordenadora, Monitora Volante e Secretária que em sua dedicação, colheram dados, 

fotos, monitorou resultados. Para além disso, fizeram parte, toda a comunidade escolar, tais 

como, Monitor, professor, pais e/ou responsáveis e nutricionista que, através de questionário 

online responderam as questões importantes para compor a base de dados desta proposta.se 

insere, organização do trabalho pedagógico, plano de ação, dentre outros elementos. 

Para sua construção, faz-se importante a participação de todos os envolvidos no 

contexto escolar: crianças, equipe pedagógica e demais colaboradores, pais e responsáveis, 

agentes comunitários e etc. 

Ao elaborar o PPP é importante levar em consideração alguns aspectos, tais como: 

 Diagnóstico da realidade da escola e de sua comunidade nas dimensões pedagógica, 

administrativa, financeira, jurídica, histórica, social; 

 Levantamento junto a todos os segmentos da função social da escola e que tipo de 

formação humana deve ser oferecida; 

 Definição de estratégias e equipes para assegurar a realização das ações definidas 

pelo coletivo da escola. 

 O prazo para a conclusão da elaboração do PPP; 

 As pessoas responsáveis pela redação final do documento 

Em 2022, diante dos novos tempos com a COVID 19, demandam ainda mais reflexão 

contínua e novas práticas e por estarmos vivendo um momento novo, acreditamos ser 

importante levar em consideração que a situação socioeconômica das famílias das crianças 

atendidas possa ter mudado e as tenha colocado em situação de vulnerabilidade social, de modo 
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que será de suma importância estarmos atentos ao contexto de cada família para realização de 

um trabalho empático. Entendendo a volatilidade de tempos de pandemia, sabemos a 

importância do acolhimento e reinserção das crianças, com as grandes mudanças que 

aconteceram com a volta as aulas presencias, às vésperas do início das aulas, o tempo foi escasso 

para viabilizar ações de reflexão da proposta com toda a comunidade escolar, de modo que as 

ações promovidas, visando incluir a maioria dos agentes, da melhor forma possível, foram: 

● Para as famílias: Questionário socioeconômico e questionário para elaboração da 

proposta pedagógica, que continha perguntas referentes à missão, projetos e a escola 

quequeremos. 

● Para a equipe de colaboradores: questionário para elaboração da proposta 

pedagógica, que continha perguntas referentes à missão, projetos e a escola que 

queremos. 

● Para as crianças: atividades que expressem a escola que queremos, como conversas 

na rodinha e anotação por parte das professoras, desenhos, percepção por 

observaçãosensível das necessidades e interesses das crianças e etc. 

Dessa forma, esta proposta busca contemplar os interesses, necessidades e anseios da 

comunidade na qual a escola se insere, possibilitando um atendimento de qualidade. Além disso, 

a proposta se mostra em consonância com documentos como a Base Nacional Curricular 

Comum, Indicadores de Qualidade da Educação Infantil, Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil, Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para Instituições Parceiras e Currículo 

em Movimento do Distrito Federal, além de outros instrumentos legais, a fim de orientar-se para 

oferta da melhor educação que se pode conceber. 

Nesta proposta constam aspectos como histórico da instituição, análise da realidade na 

qual a escola se insere, organização do trabalho pedagógico, plano de ação, dentre outros 

elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentação: 
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Roda de conversa - Está acontecendo mês de Maio-2022 

 

 

 

Horta 

 

 

 
 
 
 
 
 
Atividade Nutricional com a Nutricionista 
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Atividades Pedagógicas 
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1 – HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR 
A Associação Cruz de Malta foi fundada em 1º de dezembro de 1976, pelo Capelão 

Padre Otto Wihelm Amann, cujo legado está assentado em princípios cristãos que são reflexos 

de sua sensibilidade e pragmatismo, os quais inspiram e norteiam a condução das obras 

assistenciais, inclusive do Escola Nossa Senhora de Filermo. 

Padre Otto iniciou as atividades da Associação Cruz de Malta São João Batista de 

Jerusalém em Brasília para crianças até seis anos. Assegurou recursos financeiros para o custeio 

através do Fundo Educacional POWA e de doações obtidas pela MISSIONSPROKURA. Em 

1991, o Padre Otto faleceu, no entanto, o trabalho teve continuidade através do Dr. Wolf Ang 

Franz José Sauer – embaixador da Ordem de Malta 

no Brasil e toda equipe administrativa que buscou recursos para a continuação do 

projeto. Sediada na SGAN – Quadra: 908 B Módulos E, F, G- Avenida W2 Norte – 

Brasília-DF, integra o conjunto operativo assistencial da Ordem de Malta. É declarada 

de Utilidade Pública através dos Decretos 95617/88, no âmbito Federal e 21896/01, no âmbito 

do Distrito Federal. É registrada no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do 

Distrito Federal (CDCA), processo nº 400.001514/2008 e é Credenciada através da Portaria nº 

294 SEEDF, de 15 de dezembro de 2016 até 31 de julho de 2021. 

Atualmente o atendimento na CSJBJ é de 253 crianças e a Instituição possui parceria 

com a SEEDF desde 2009, tendo acompanhamento pedagógico e financeiro por servidores 

públicos designados. As crianças são encaminhadas pela UNIPLAT/PPC por meio de inscrição 

e posteriormente convocação para realização da matrícula. 

No Distrito Federal, para garantir a oferta da Educação Infantil por meio de Parceria 

com o GDF/SEEDF repassa recursos financeiros, para o atendimento educacional às crianças 

na primeira etapa da Educação Básica, às instituições sem fins lucrativos que possuem prédio 

próprio e/ou para gestão em prédio público -CEPI, desde que as instituições atendam aos 

critérios estabelecidos pela SEEDF e as legislações em vigor. Tal estratégia pressupõe que as 

duas partes, poder público e instituição, possuem interesses comuns – atendimento educacional 

à criança – e prestem mútua colaboração para atingir seus objetivos. Ações como essas 

expressam o real compromisso do poder público com a qualidade do atendimento às crianças e 

às famílias e/ou responsáveis e tem sido realizadas por meio da extensão a estas instituições de 

todas as orientações pedagógicas: 2ª Edição do Currículo em Movimento da Educação Básica 

– SEEDF; Diretrizes de Avaliação Educacional Aprendizagem, Instiucional e em Larga Escala 

2014-2016; Orientação Pedagógica, Projeto Político Pedagógico e Coordenação Pedagógica. 

Atos legais de credenciamento da Instituição: 
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• Constituída por prazo indeterminado, em 1º de dezembro de 1976, conforme atos 

registrados sob no. 130, do Livro A-I, em 23 de março de 1977, no Cartório do 2º 

Ofíciode Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, publicado no Diário 

Oficial da União dos dias 02 de março, 10 de março e 19 de abril de 1977. 

• Associação foi certificada como "Beneficente de Assistência Social", pela Resolução 

26/01, do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS e considerada de Utilidade 

Pública Federal pelo Decreto ne 95.617, de 12 de janeiro de 1988. 

• ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA, neste ato ora designada simplesmente como 

"Associação", pessoa jurídica de direito privado, de caráter filantrópico, reger-se 

pelopresente Estatuto, por seu Regimento Interno, pela Lei Federal no 10.406 de IO de 

janeiro 

de 2002 (Código Civil), pela Lei Federal no. 9.790 de 23 de março de 1999, pela 

LeiFederal no 13.019 de 31 de julho de 2014 e outras que lhe forem aplicáveis. 

• A Associação tem sede e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço a 

Avenida W5-Norte, Quadra 908, Bloco "B", CEP: 70.740-523, podendo constituir 

escritórios ou representações em outras unidades da Federação, com atuação em 

qualquerparte do território nacional. 

• Contrato de COMODATO BRASÍLIA 27 de agorsto de 2015 - 

MITRAARQUIDIOCESSANA DE BRASÌLIA. 

• Portaria n° 294/SEEDF, de 15 de setembro de 2016 – credenciou a Escola Nossa 

Senhora de Filermo de 15 de setembro de 2016 até 31 de julho de 2021. 

• Ordem de Serviço n° 084.000382/2015- SUPLAV , de 02 de março de 2017 – aprovou 

oRegimento Escolar da Escola Nossa Senhora de Filermo. 

• Parecer n° 142/2016 – CEDF, de 6 de setembro de 2016 – recrendenciou a Escola 

Nossa Senhora de Filermo. 

• O atendimento remoto veio através do decreto n° 40.817 de 22 de maio de 2020, que 

dispõe sobre as medidas de enfrentamento de emergências de saúde pública de 

importância internacional decorrente do novo coronavírus que ficam suspensas as 

atividades educacionais presenciais em todas as escolas, universidades e faculdades da 

rede de ensino pública e privada, seguindo as orientações da Nota Técnica Nº 1°/2020 

•  Em 2022 com a volta as aulas presencias seguimos a Nota Técnica Nº 2°/2022 

SES/SVS/DIVISA/GESES DE 03 fevereiros que dispões sobrea as orientações e 

medidas de prevenção do novo coronavírus (SARS-COV-2) em creches, escolas , 

universidades e faculdades públicas do D 
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A. Dados da Mantenedora 
 

Mantenedora: 

Associação Cruz de Malta 

CNPJ: 

00.436.790/0001-52 

Endereço: 

Quadra 507 Bloco C – W3 Norte 

E-mail: 

secretariageral@cruzdemaltadf.org.br 

CEP: 

70740-535 

Telefone: 

3274-8015 

Entidade privada sem fins lucrativos. 

Data fundação: 

01/12/1976 

 

 

Presidente: 

Volker Egon Bohne 

CNAS: 

238.813/82 

Utilidade Pública Federal: 

21.896/01 

 
B- Dados da Instituição Educacional 

 

Órgão/Entidade: 

Escola Nossa Senhora de Filermo 

CNPJ: 

00.436.790/001-52 

Endereço: 

SGAN 908 módulos E, F, G – Asa 
Norte 

E-mail: 908norte@cruzdemaltadf.org.br 

Cidade: 

Brasília 

UF: 

DF 

CEP: 

70.790-080 

Telefone: 

3447-6602 

Entidade 

privada sem fins 

lucrativos. 

Instituição Parceira: 

TC Nº 104/2017 

Data criação: 

01/06/1980 

Diretor Presidente: 

Volker Egon Bohne 

Diretor Pedagógico: 

Janaina Ribeiro dos Santos 

Coordenadora Pedagógica: 

Patrícia Irene Freire da Costa Guedes 

Etapas da educação Básica oferecida: 

Educação Infantil : Creche e Pré-escola : (Berçário II, Maternal I , Maternal II,Período I e 

Período II ). 

mailto:secretariageral@cruzdemaltadf.org.br
mailto:908norte@cruzdemaltadf.org.br
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Turno de funcionamento oferecido: 

Integral das 07h30min a 17h30min. 
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Por meio da parceria entre o Governo do Distrito Federal e a Associação Cruz de Malta, 

responsável pela administração da verba e recursos humanos devidamente capacitados para o 

atendimento às crianças no desenvolvimento do trabalho pedagógico e cumprimento das rotinas 

próprias a uma instituição de educação infantil, a Escola Nossa Senhora de Filermo tornou se 

uma realidade. 

A Instituição tem como meta favorecer a segurança emocional, sendo acessível, a todas 

as crianças, sem distinção, assegurando também a inclusão social, acreditando que a Educação 

Infantil promove um ambiente favorável a esse processo. No Plano de Trabalho, firmado com 

a Secretaria de Educação, a Escola se compromete a possibilitar oferta gratuita de qualidade na 

etapa da Educação Infantil. Tal estratégia pressupõe que as duas partes: poder público e a 

Associação Cruz de Malta comungam interesses comuns, ou seja, atendimento educacional à 

criança com qualidade sendo significativa à cada criança 

Numa perspectiva de educação para a cidadania, a escola deve estar preparada para 

oferecer caminhos, experiências e informações que estimulem bebês, crianças bem pequenas e 

crianças pequenas no processo de construção da identidade, autonomia, interação e 

agrupamento com o meio escolar, familiar e social, favorecendo a ampliação progressiva do 

conhecimento de mundo, assim sendo a criança sempre será o sujeito do cenário escolar. A 

escola é um universo social diferente do universo da família, favorecendo novas interações, 

ampliando desta maneira os conhecimentos dos bebês, crianças bem pequenas e crianças 

pequenas a respeito de si e dos outros, bem como do seu vínculo com o mundo. 

A Escola Nossa Senhora de Filermo conta com espaço físico para o atendimento de 

251 crianças. Atualmente a Instituição tem parceria com a Secretaria de Estado e Educação do 

Distrito Federal – SEEDF desde 2009, tendo acompanhamento pedagógico e financeiro por 

serviços públicos designados. As crianças são acompanhadas pela UNIPLAT (Unidade 

Regional de Planejamento Educacional e de Tecnologia na Educação) por meio de cadastro. 

Dentro dos projetos assistenciais a Instituição, possibilita a inclusão de pessoas com 

necessidades especiais e adolescentes com idades superiores a 16 anos de idade, ambos com 

contratação trabalhista. 

O objetivo desse apoio é a inclusão da pessoa à comunidade, tirando-a do eventual 

isolamento em que vive, e o pedagógico, aqueles com quais conviverão, no sentido da 

eliminação ou do não surgimento de tal preconceito. 

A Instituição funciona em horário integral, das 07h30min às 17h30min. Os profissionais 

que desenvolvem atividades educacionais sistemáticas e diretas com as crianças são contratados 
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segundo profissão e qualificação exigida e de acordo com as normas de consolidação das Leis 

do trabalho (CLT). 

No ano de 2022 

 
QUADRO DE PROFISSIONAIS 

 

QUADRO DE PROFISSIONAIS CONTRAÇÃO OBRIGATÓRIA 

 

Quantid 

ade 

Nome do 

Profissional 

Carga 

Horária 

01 Diretora 

Pedagógica 

40 h/s 

01 Coordenadora 
Pedagógica 

44 h/s 

01 Secretária Escolar 44 h/s 

01 Nutricionista 30 h/s 

02 Cozinheiro 44 h/s 

04 Serviços Gerais 44 h/s 

01 Porteiro 44 h/s 

 

 

 

 
QUADRO DE PROFISSIONAIS DE SALA DE AULA: 

 

Etapa/Turma 
Nºº de 

crianças 

Quant. de 

profissionais 
Função do Profissional Carga 

Horária 

Berçário II  
21 

01 Professor(a) 40 h/s 

03 Monitoras 44 h/s 

Maternal IA  

22 
01 Professor(a) 40 h/s 

02 Monitoras 44 h/s 

Maternal IB  
22 

01 Professor(a) 40 h/s 

02 Monitoras 44 h/s 

Maternal IC  
22 

01 Professor(a) 40 h/s 

02 Monitoras 44 h/s 

Maternal ID  
22 

01 Professor(a) 40 h/s 

02 Monitoras 44 h/s 

Maternal I E  
22 

01 Professor(a) 40 h/s 

02 Monitoras 44 h/s 

Maternal II A  
24 

01 Professor(a) 40 h/s 

01 Monitoras 44 h/s 

Maternal IIB  
24 

01 Professor(a) 40 h/s 

01 Monitoras 44 h/s 
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Maternal IIC  
24 

01 Professor(a) 40 h/s 

01 Monitoras 44 h/s 

Maternal IID  
24 

01 Professor(a) 40 h/s 

01 Monitoras 44 h/s 

Maternal IIE  
24 

01 Professor(a) 40 h/s 

01 Monitoras 44 h/s 

 

PROFISSIONAIS DE CONTRATAÇÃO FACULTATIVA 

 

Quantidade Função Carga Horária 

03 Aux. De Cozinha 44 h/s 

01 Coord. Administrativa 44 h/s 

01 Motorista 44 h/s 

 

 

2 - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 
Asa Norte é um bairro da região administrativa de Brasília, no Distrito Federal. 

Tombado pela Unesco, a Asa Norte figura entre os bairros com maiores índices de qualidade de 

vida no Brasil. A região é local de moradia de diversos políticos, jornalistas, funcionários do 

alto escalão, artistas além de vasto público universitário. Região valorizada no DF que possui 

imóveis de alto valor de mercado[1] e habitantes com alto poder aquisitivo. 

A Asa Norte possui um arranjo urbano estruturado no conceito de "cidade parque" que 

valoriza a predominância de áreas verdes e arborizadas entre os edifícios urbanos residenciais. 

A Asa Norte é um das áreas que compõem o Plano Piloto de Brasília (junto com a Asa 

Sul, Sudoeste/Octogonal, Noroeste e Cruzeiro).[2] Assim como a Asa Sul, é cortada pelo Eixão 

(Eixo Rodoviário de Brasília), uma via expressa de seis faixas e pelos Eixinhos W (oeste) e L 

(leste). Ambas são formadas por Quadras, Superquadras e Entre quadras, numeradas de 202 a 

216, 402 a 416, 602 a 611 na parte leste do Eixão e 101 a 116, 301 a 316, 502 a 516, 701 a 716 

e 901 a 916 na parte oeste do Eixo Central. 

Quadras 900 - Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN) - Região destinada a instituições 

de interesse público, universidades, escolas, associações, igrejas, além de alguns prédios 

residenciais. 

No intuito de caracterizar melhor a Instituição e a comunidade que ela atende, optou-se 

por aplicar um questionário online para levantamento de dados. Os dados colhidos foram 

tabulados e os resultados são apresentados a seguir, por gráficos que mostram parte do perfil 

dos membros da comunidade escolar. 

A Escola Nossa Senhora de Filermo atende crianças oriundas das diferentes regiões 

administrativas do Distrito Federal, bem como do entorno. A seguir são apresentados dados que 
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identificam as características presentes no grupo familiar das crianças atendidas Escola Nossa 

Senhora de Filermo obtidos a partir de dados catalogados. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Gráfico 1 - Faixa de Renda Familiar 

 

 
Observa-se que a maioria das famílias que representam a comunidade escolar possui renda 

mensal de até 2000 reais (se observarmos os percentuais de 51,5 % - rosa), o que é retrato da 

realidade social do nosso país. Podemos reparar que o gráfico apresenta uma variedade de faixa de 

renda, demonstrando que as famílias atendidas possuem contextos diversificados. 

 

 

 

 
 

 

 

 
Gráfico 2 - Pessoas na casa que contam com a renda 
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Quando perguntados sobre quantas pessoas dependem da renda indicada, vê-se que a maioria 

das respostas gira em torno de 3 pessoas, logo seguido por 4 pessoas. Sabemos que quanto mais 

pessoas dependem de uma renda mínima, mais dificuldades podem se expressar no contexto 

familiar . 

 

 

 

 
 

Gráfico 3 - Tipo de vínculo empregatício 

 
 

Como atuação profissional da amostra da comunidade escolar, em relação ao vínculo 

empregatício, fator que pode indicar vulnerabilidade, temos o trabalho formal como predominante 

para a maioria das famílias atendidas, o que pode indicar uma situação financeira relativamente 

estável das famílias atendidas. 

 

 
 

 

 

 
 

Gráfico 4 - Tipo de moradia da família 
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Quanto ao tipo de moradia, verifica-se que a maioria que respondeu o questionário mora em 

moradia própia quitada e outra grande parte financiada. Sabemos que o gasto com aluguel de um 

imóvel pode representar grande parte do orçamento da família. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Gráfico 5 - Eletrodomésticos 

 
 

Quando perguntados sobre a presença de alguns equipamentos em casa, os mais presentes 

são geladeira, fogão, liquidificador, televisão, celular e tablet, que constituem um grupo de 

utensílios básicos na sociedade atual. 
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Gráfico 6 - Grau de parentesco com a criança do responsável que respondeu ao formulário 

 
 

Este gráfico demonstra que, na maioria dos casos, foi a mãe quem preencheu o formulário e 

pode evidenciar que ela é a principal acompanhante da vida escolar da criança. Outro fato que 

chamou atenção é que o percentual de pessoas que responderam ao questionário, quanto ao grau de 

parentesco avó/avô, é maior que o grau de parentesco “pai”. Isso pode ocorrer por uma herança 

histórica de como se enxerga a maternidade e a paternidade e a função da mulher no contexto 

familiar. A escola tem a oportunidade de fazer um trabalho no sentido de conscientizar as famílias 

de que todos aqueles que fazem parte da criação da criança precisam se responsabilizar e se 

interessar pelos diversos aspectos da vida da criança e que paternidade e maternidade são funções 

compartilhadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 7 - Acesso à internet 

 
 

As famílias atendidas pela Escola Nossa Senhora de Filermo demonstram, em sua maioria, 

possuir algum acesso à internet. 
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Gráfico 8 – Alimentação 

O gráfico acima busca captar informações importantes em relação a alimentação. Podemos 

observar que as famílias consomem frutas e verduras algumas vezes na semana. 

 

 

Gráfico 9 – Local onde as famílias residem 

 

 

 
Conforme apresentado no gráfico 9, a maioria das crianças e suas famílias também 

residem em outras Regiões Administrativas e também no Estado de Goiás, como eles definem, 

tais como: em Águas Lindas – GO, em Luziânia – GO, no Recanto das Emas, 06 no Lago Norte, 

no Jardim Mangueiral, em Planaltina, no Valparaíso – GO, no Cruzeiro, 12 em Brasília, em 

Local onde as Famílias residem 

5% 15% 

80% 

Plano Piloto 
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Taguatinga, no Paranoá, na Ceilândia, no Varjão, no Itapoã, em Sobradinho, em Santa Maria, 

no Gama, na Vila Planalto, no Sudoeste, em Águas Claras, na Asa Norte, 01 no Del Lago, no 

Guará, em São Sebastião, no Vale do Amanhecer, no Lago Sul, na Asa Sul, na Ocidental, na 

Fazendinha e em Vicente Pires. 

A maioria das famílias das crianças atendidas trabalha na mesma região em que se situa 

a instituição parceira. 

Na atualidade não podemos falar mais da família brasileira numa perspectiva 

generalista, uma vez que coexistem vários modelos de composição familiar em nossa sociedade, 

tendo cada uma delas suas características e não mais seguindo padrões antigos. Na época 

presente existem famílias de pais separados, chefiadas por mulheres, chefiadas por homens sem 

a companheira, a extensa, a homossexual, e ainda a nuclear, que seria a formação familiar do 

início dos tempos formada de pai, mãe e filhos, mas não seguindo os padrões de antigamente. 

2.2 Parcerias 

O Mesa Brasil SESC é uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o 

desperdício, seu objetivo é contribuir para a promoção da cidadania e a melhoria da 14 qualidade 

de vida de pessoas em situação de pobreza, em uma perspectiva de inclusão social. Trata-se 

essencialmente de um Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, baseado em ações 

educativas e de distribuição de alimentos excedentes ou fora dos padrões de comercialização, 

mas que ainda podem ser consumidos. 

Tribunal de Justiça do DF e Territórios encaminham prestadores de serviços, cestas 

básicas de penas alternativas. Receita Federal doação de produtos apreendidos, para realização 

de bazar em parceria com a OASSAB. 

OTO PLUS parceria com a carreta solidaria, onde realiza atendimentos as crianças e 

funcionários prestando atendimento médico nas especialidades de otorrinolaringologista e 

fonoaudiólogo com atendimento clinico e acompanhamento. Demais parcerias: HOSPITAL DA 

SAMDEL / MPDFT / CEASA-DF / GDF 

 

3 - FUNÇÃO SOCIAL 

 
A educação é direito de todos e dever do Estado. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) estabelece que a “A Educação Básica tem por finalidade desenvolver 

o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”, sendo a educação 

infantil a primeira etapa da educação básica, que tem como eixos estruturantes o educar e cuidar, 

brincar e interagir, sempre como aspectos integrados e indissociáveis. 
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A educação infantil há anos tenta constituir sua identidade enquanto etapa 

educativa essencial ao desenvolvimento humano, já que, historicamente era entendida como 

assistência social. É perceptível que essa herança ainda está presente na sociedade, como 

observado nas respostas ao questionário de participação da comunidade escolar, nas quais, 

quando perguntado sobre a missão da escola, vê-se presente o discurso de que a escola da 

infância é um local para deixar ou abrigar a criança enquanto seus responsáveis trabalham. 

É fundamental pensar a escola da infância como um espaço de experiências de 

aprendizagem que possibilitam a apropriação da cultura por meio de relações colaborativas. 

Sendo assim, ela tem um fim em si mesma, o atendimento aos interesses e necessidade de hoje 

dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. 

Em consonância com Curriculo em Movimento a escola deve garantir a todas as 

crianças condições de viver plenamente a cidadania, cumprindo seus deveres e usufruindo seus 

direitos. Precisa conscientizar-se de sua responsabilidade em propiciar a todos os seus 

educandos o desenvolvimento integral na perspectiva da integralidade, evidenciando a 

indissociabilidade do educar, cuidar, do brincar e o interagir no fazer diário em todas as 

atividades de socialização e pedagógicas. 

Diante todas as atividades desenvolvidas na comunidade escolar, podemos perceber as 

necessidades de uma escola que visa o despertar das crianças para a criação, a autonomia, a 

busca da identidade indissociável entre o cuidar, o brincar e o educar, proporcionando de forma 

integral para as crianças um ambiente acolhedor e significativo (real) para as crianças. 

As técnicas pedagógicas envolvidas na escola vêm para formalizar a didática 

pedagógica juntamente com profissionais envolvidos com o bem-estar integral das crianças. 

Tornando assim importante a participação das crianças e toda comunidade escolar nas diversas 

ações didáticas. Queremos uma escola participativa onde juntos cuidamos, educamos e 

aprendemos com o meio real que estamos inseridos. A criança é ser central nesse processo de 

desenvolvimento, e, principal ator sendo ela a protagonista nesse ambiente escolar. 

A importância do brincar para o desenvolvimento e a aprendizagem a chegada, o 

primeiro desafio da criança ao chegar ao mundo. As descobertas diárias e a forma como ela lida 

através dessa relação com o meio são fatores fundamentais, os quais influenciarão no seu 

comportamento. A brincadeira é a ponte que possibilita às crianças a ligação do real com o 

imaginário, ampliando e a aproximando o seu contato com o ambiente. 

Ao brincar, as crianças aprendem e ainda conseguem se apropriar de situações da vida 

cotidiana, criando, recriando, reinventado e transformando a realidade. Vygotsky(1984) revela 

a importância do brincar como um meio, um caminho que aproxima a criança ao mundo: "(...) 

A brincadeira é uma atividade humana na qual as crianças são introduzidas constituindo-se em 
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um modo de assimilar e recriar a experiência sociocultural dos adultos". Brincar é uma 

necessidade da criança, uma forma de interagir com o meio social. Por meio da brincadeira a 

criança vai se constituindo como sujeito, (WAJSKOP, 2007:28). 

Através da brincadeira a criança é capaz de modificar a realidade e dar-lhe um novo 

sentido passando a adquirir um novo significado. As coisas podem representar outras diferentes 

do que elas realmente são. Garantir esse espaço à criança é necessário a fim de que a mesma 

possa ampliar seus caminhos e o campo das descobertas. Segundo Vygotsky, a brincadeira passa 

por três etapas: imaginação, imitação e a regra. 

Toda situação imaginária traz em siregras de comportamento, ao desempenhar papéis 

sociais, como: vendedor, professor, médico, no qual a criança através da brincadeira demonstra 

seus interesses. 

 

4 - MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 
Como missão a Creche pretende: 

 Criar condições para o desenvolvimento integral dos bebês, crianças bem pequenas e 

crianças pequenas por meio de oferta educacional de qualidade, contribuindo para a construção da 

identidade da educação infantil no Distrito Federal e para a transformação social. 

 Propor às crianças da Educação Infantil, um ambiente favorável que estimula o 

desenvolvimento das potencialidades e as características da personalidade bem como sua 

identidade; 

 Oferecer as crianças da Educação Infantil um ambiente psicossocial que favoreça a 

autonomia; 

 
VISÃO: Participar da construção da autonomia de cidadãos corresponsáveis na criação de 

uma nação igualitária, livre e fraterna. Formando cidadãos críticos que buscam: 

 

5 - PRINCÍPIOS 
 

Os princípios que orientam as práticas pedagógicas na Creche são João Batista de 

Jerusalém se dividem em três grupos de acordo com o Curriculo da Educação Infantil: Princícios 

Éticos, Politicos e Estéticos. Acreditamos que a criança é um sujeito histórico e detentor do 

conhecimento. 

Princípios Éticos - De acordo com o currículo refere- se à valorização da autonomia, da 

responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e as diferentes 
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culturas, identidades e singularidades. A formação ética terá como foco central o desenvolvimento 

do ser, onde se valoriza o “Eu” e o “Outro” e a formação para o desenvolvimento humano 

sustentável. Pretende-se aproveitar a diversidade cultural, de gênero e a biodiversidade para 

resgatar valores, mostrando claramente a realidade do mundo, onde, a construção de valores 

relacionados à vida e ao convívio esteja constantemente presente. 

Princípios Políticos - De acordo com o currículo refere-se à garantia dos direitos de 

cidadania, 

o exercício da criticidade e do respeito à democracia. Nosso trabalho é focado na criança como um 

ser social que precisa exercer sua cidadania hoje. Através de atividades que estimulem sua 

criticidade, autonomia e respeito à democracia, desde sua entrada na escola a criança é incentivada 

através do exemplo a tratar as pessoas com educação, a respeitar a diversidade humana. 

Princípios Estéticos - De acordo com o currículo refere-se à valorização da sensibilidade, 

da criatividade, da ludicidade, e da pluralidade de manifestações artísticas e culturais com 

atividades que promovam criatividade, a curiosidade, a emoção e as diversas manifestações 

artísticas e culturais. 

Dos princípios citamos acima emergem os direitos de aprendizagens, desenvolvendo a 

aprendizagem integral e significativa para a criança, valorizando o lúdico, o brincar, o falar, o 

descobrir, auxiliando na construção da sua identidade: 

 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; 

 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 imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, 

corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais; 

 participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão 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; 

 explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, 

transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, no Corre Cotia e fora 

dele, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a 

ciência e a tecnologia; 

 expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, 

sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes 
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linguagens; 

 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 campos de experiências são trabalhados tendo como foco as aprendizagens da criança 

e utilizados em todas as atividades pedagógicas, tendo como base os critérios a seguir: 

 O eu, o outro e o nós. 

 Buscamos a construção da identidade e subjetividade da criança, através do 

autoconhecimento e da promoção das interações com os grupos, buscando desenvolver 

conhecimento acerca de si mesmo, assim como o respeito ao próximo. As tradições culturais e a 

autonomia são trabalhadas neste campo. 

 Corpo, gestos e movimentos. 

 Exploramos o uso do espaço com o corpo e movimentos variados desenvolvendo a 

coordenação motora, trazendo referências de como ocupar o mundo, interagindo com as linguagens 

artísticas e culturais, conhecendo assim as sensações e funções e melhor conhecimento do corpo e 

autocuidado. 

 Traços, sons, cores e formas. 

 Apresentamos e trabalhamos as diversas formas de expressões culturais, artísticas e 

científicas, contribuindo com as linguagens visuais e musicais. As experiências são voltadas para a 

expressão corporal através dos sons e ritmos melódicos levando a ampliação do repertório musical. 

 Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 Trabalhamos a linguagem oral e escrita. As diversas formas de comunicação na 

convivência social enriquecendo o vocabulário e promovendo situações de escuta e fala, através 

da leitura, de cantigas, jogos cantados, brincadeiras de roda, entre outras. 

 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 Abordamos a construção das noções de espaço em situações estáticas e dinâmicas, 

promovendo o reconhecimento do esquema corporal e percepção espacial através do seu corpo e 

objetos. As experiências viabilizam a imersão nas transformações dos diferentes modos de viver 

em outras épocas e outras culturas. Todas essas experiências constituem-se como objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento e são organizadas por grupos de faixa etária, de acordo com a 

BNCC. 
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6. OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DAS APRENDIZAGENS E DO 

DESENVOLVIMENTO 
6.1 Geral 

 

 
O objetivo que guia nossas atividades é desenvolver habilidades e atitudes que 

possibilitem o desenvolvimento integral das crianças nas suas necessidades e interesses: 

 Promover o atendimento educacional gratuito e de qualidade na educação infantil à faixa 

etária de 4 meses a 2 anos por meio de parceria firmada entre a Secretaria do Estado de Educação 

do Distrito Federal e Associação Cruz de Malta para gerenciar a Creche São João Batista de 

Jerusalém proporcionando condições adequadas para o desenvolvimento de todos os aspectos que 

envolvem as práticas na instituição, para a garantia dos direitos das crianças e para o alcance dos 

objetivos de aprendizagem respeitando os eixos estruturantes. 

6.2 Objetivos específicos 
 

 
 Criar condições para promover o cuidar, o educar, o brincar e o interagir de forma 

integrada, considerando o desenvolvimento integral das crianças; 

 Criar condições para convivência das crianças com seus pares e adultos, partilhando 

experiência e desenvolvendo diferentes linguagens; 

 Ter a brincadeira como elemento fundamental das práticas educativas cotidianas, 

integrando-a a diferentes espaços e tempos e sendo o meio pelo qual as crianças possam se 

expressar, produzir, imaginar, criar, explorar e etc; 

 Criar condições para integração de todos os agentes do contexto escolar para sua efetiva 

participação na gestão, planejamento, decisões da escola; 

 Criar condições para que a criança possa se expressar das mais diversas formas 

valorizando suas emoções, ideias, opiniões, produções e despertando seu senso crítico; 

 Criar condições para o desenvolvimento da constituição da identidade das crianças nos 

âmbitos pessoal, social e cultural, por meio de atividades que passem pelo cuidado, interações e 

brincadeiras; 

 Criar condições para o desenvolvimento corporal das crianças valorizando o 

conhecimento de suas potencialidades, identificação de limites e exploração sensorial; 

 Criar condições facilitadoras para a apropriação da cultura por meio da compreensão das 

manifestações artísticas e culturais dos contextos nos quais a criança está inserida e possibilitando 

o desenvolvimento da expressão criativa; 

 Criar condições para  o desenvolvimento de experiências faladas e escritas com a 
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finalidade de integrar a criança à cultura oral e escrita para que reflitam e participem delas; 

 Criar condições para que as crianças explorem o mundo em que vivem, experimentando 

com atitudes investigativas inteligindo o mundo e os aspectos que o integram e transformando-o; 

 Criar condições para desenvolver a proposta pedagógica da instituição em consonância 

com o Currículo em Movimento do Distrito Federal, com a Base Nacional Curricular Comum, com 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, com as Diretrizes Pedagógicas e 

Operacionais para as Instituições Parceiras e demais documentos que orientam e regulamentam a 

educação. 

 

7- FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 
Em consonância com os documentos que orientam as instituições educacionais 

públicas no Brasil, as bases do nosso trabalho educativo são aspectos da prática pedagógica da 

Psicologia Histórico-Cultural, sobretudo de Vygotsky, da Pedagogia Histórico-Crítica e outras 

práticas operacionais conforme interesses e necessidades das crianças. 

A psicologia histórico-cultural considera o ser humano exatamente nas duas 

dimensões expressas por seu nome: histórica e cultural. Ou seja, um sujeito que por agir em um 

espaço e em um tempo que constituem um contexto, também é influenciado por ele. Seu 

desenvolvimento supera o caráter estritamente biológico já que cada criação que se materializa 

carrega consigo características históricas e saberes sistematizados socialmente, configurando 

cultura e por isso mesmo sendo marca de humanidade. 

Tanto é assim, que todos os seres humanos, em especial as crianças, aprendem 

competências, a princípio, por imitação não só com os pares, nem com os adultos, mas com 

todos, todas e o meio ambiente que os envolve. 

Essa humanização se dá nas interações e pela apropriação da cultura e cada 

atividade humana gera o desenvolvimento de uma consciência. Todos os sujeitos, portanto, 

possuem os mesmos paradigmas biológicos o que torna possível o entendimento de que todos 

são seres de possibilidades e o desenvolvimento de determinado conhecimento ou habilidade 

está ligado às experiências e vivências de contextos nos quais eles possam se desdobrar. 

Para além disso, a criança interage no mundo num jogo dialético, lendo-o e 

compreendendo-o com sua subjetividade. Não é objeto da história, nem expectador da realidade, 

mas sujeito que participa no mundo. 

Dessa forma, a concepção de criança que tem fundamento nessa teoria é a da criança 

enquanto um sujeito que deve ser considerado em todas as suas potencialidades. Como sujeito 

na cultura, ela que se humaniza por meio de vivências e experiências em sociedade. 
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Nesse contexto, o papel da professora e do professor é o de organizadora e 

organizador do espaço social e educativo, é aquele que deve criar condições e possibilidades, 

vivências e experiências que contribuam para aprendizagem e desenvolvimento das crianças. 

Todos os seres humanos podem desenvolver suas potencialidades e enquanto 

profissionais atuantes na educação infantil acreditamos na necessidade de possibilitar espaços 

de aprendizagem nos quais floresçam experiências das mais diversas, permitindo esse 

desenvolvimento. Assim, as atividades realizadas com as crianças devem propiciar sua ação, 

movimento e estímulo aos seus sentidos e o brincar é o elemento central da aprendizagem na 

educação infantil. 

Pela perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, Saviani (1999) demonstra 

preocupação com uma visão de educação alinhada com os interesses populares e comprometida 

com a transformação social, ele expõe que: 

 
Efetivamente, a pedagogia histórico-crítica entende a prática 

educativa como uma atividade mediadora no interior da prática 

social. Assim sendo, a primeira condição para se atuar de forma 

consistente no campo da educação é conhecer, da forma mais 

precisa possível, o modo como se encontra estruturada a sociedade 

na qual se desenvolve a prática educativa. (SAVIANI, 2013, p. 26) 

 

 
Para que isso possa acontecer, é necessário, em primeiro lugar, que sejam 

desenvolvidas a segurança afetiva e a autonomia, que são pilares da educação infantil. 

Por meio de nossas práticas educativas, materiais e recursos, procuramos estar 

integrados com os interesses e necessidades da comunidade, valorizando a cultura e o meio 

social nos quais as crianças participam e compreendendo suas possibilidades socioeconômicas. 

Com isso em mente, entendemos que o planejamento não é apenas um documento 

a ser preenchido. Bem mais do que isso, ele é uma ferramenta de reflexão contínua sobre a 

prática pedagógica feita a partir da participação das crianças, que são os sujeitos de sua 

educação. 

Nesse contexto, o papel da professora e do professor é o de organizadora e 

organizador do espaço social e educativo, como expresso anteriormente, ela ou ele é aquela ou 

aquele que cria condições de possibilidades de vivências e experiências. O planejamento 

engajado com essas concepções é flexível de modo a garantir os interesses e necessidades das 

crianças. Para isso, o professor precisa saber escutar, não só para perceber as demandas e 

especificidades das crianças, mas para verdadeiramente considerá-las sujeitos agentes e 

participantes, como bem lembra Paulo Freire (1996): 
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Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele. Mesmo 

que, em certas condições, precise de falar a ele. O que jamais faz quem 

aprende a escutar para poder falar com é falar impositivamente. Até 

quando, necessariamente, fala contra posições ou concepções do outro, 

fala com ele como sujeito da escuta de sua fala crítica e não como objeto 

de seu discurso. O educador que escuta aprende a difícil lição de 

transformar o seu discurso, às vezes necessário, ao aluno, em uma fala com 

ele. (FREIRE,1996, p.44, grifo do autor). 

 

 

Afinada com as orientações do Currículo em Movimento e demais documentos, a 

Creche São João Batista de Jerusalém busca o desenvolvimento integral, considerando as 

crianças como sujeitos em unidade física, psíquica e espiritual, de modo que as práticas 

educativas possibilitem o desenvolvimento motor, sensorial, emocional, social e etc, 

entendendo a criança como um todo integrado. 

A brincadeira se mostra como base para esse desenvolvimento. Brinquedos 

simples como tocos de madeira, bonecos de pano, tecidos, cordas têm a abertura de se 

transformarem em diferentes objetos conforme a exigência de cada brincadeira, deixando que a 

imaginação e a criação aflorem, tornando a aprendizagem significativa. Na brincadeira a criança 

vivencia práticas sociais e se apropria delas. 

Vale ressalta que como suporte para as aprendizagens há os direitos de aprendizagens: 

conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer. Esses direitos advém das 

Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Infantil por meio dos princípios éticos, estéticos 

e políticos,é daí que surgem os campos de experiência que “constituem um arranjo curricular 

que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, 

entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural” (BRASIL, 2017, 

p. 38). 

Os campos de experiência buscam garantir os direitos de aprendizagem e mostram 

uma alternativa a não fragmentação de conhecimentos, abrindo espaço para o desenvolvimento 

de projetos e vivências. Isso tudo faz sentido, se pensarmos que a criança aprende no convívio 

social. 

Esta Unidade Escolar adota como Eixos Integradores conforme o Currículo, o trabalho 

educativo com as crianças deve se basear em Educar e Cuidar, Brincar e Interagir. Tais eixos 

precisam ser considerados juntamente com os Eixos Transversais da 2ª Edição do Currículo em 

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

Humanos e Educação para a Sustentabilidade. 

A educação em Direitos humanos é essencial para a formação da cidadania e 
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direcionada ao desenvolvimento integral da criança e ao fortalecimento do respeito pelos 

direitos e liberdade. Desse modo a educação contribui para a ampliação da cidadania. Nesse 

processo, a educação é tanto um direito em si mesmo, como um meio indispensável para 

alcançar outros direitos e o respeito e aceitação as diferenças. Fundamenta em grandes linhas 

que relacionam entre si: Educação para a Diversidade e Educação para a Sustentabilidade, nosso 

desafio enquanto escola é envolver todos e realizar ações que contribuam para formar um 

cidadão consciente de seus direitos e deveres, atuantes dentro da nossa sociedade e capazes de 

perceberem as diferenças como um princípio de igualdade. 

A gestão escolar, será democrática e colegiada, é entendida como o processo que rege 

o funcionamento da creche, compreendendo a tomada de decisão conjunta do planejamento, 

execução, acompanhamento e avaliação das questões pedagógicas e administrativas, com a 

participação de toda a comunidade escolar, constituída pelos membros da direção, do corpo 

docente e administrativo, e pelos pais ou responsáveis. 

A gestão democrática com observância dos princípios de autonomia, coerência, 

pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, e corresponsabilidade da comunidade escolar, 

far-se-á mediante a: 

I – Participação de seus profissionais na elaboração, implementação e avaliação da proposta 

pedagógica; 

II – Autonomia de gestão pedagógica e administrativa, respeitadas as diretrizes e normas 

vigentes; 

III – Administração pedagógica, através da elaboração, execução e avaliação do respectivo 

plano de aplicação, devidamente aprovado pela entidade mantenedora, obedecido a legislação 

específica; 

IV – Transparência nos procedimentos pedagógicos e administrativos, garantindo-se 

responsabilidade e zelo comum na manutenção e otimização do uso; 

A dinâmica de relações entre alunos, pais, professores e funcionários baseia-se em princípios 

democráticos e de equidade ressaltando-se direitos e deveres, possibilidades de expressão, respeito 

e senso de responsabilidade. 

 

8- A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR NA UNIDADE ESCOLAR 

 
A organização da proposta curricular da escola visa integrar as diferentes aprendizagens 

e experiências das crianças nos seus diversos ambientes, seja ele escolar, familiar ou na sua 

comunidade. A organização curricular da instituição, além de seguir as orientações da Secretaria 

de Estado e Educação do Distrito Federal (SEEDF) e do Conselho de Educação do Distrito 
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Federal (CEDF), pauta-se também na Constituição Federal (1988), na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB, 1996) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(1999). Esta proposta busca “estabelecer as relações entre o universal, àquilo que deve pautar a 

educação de todos, e o singular, ou seja, o contexto distrital e ou da instituição, contemplando 

a diversidade e especificidades de cada coletivo” (BARBOSA, 2009 apud SEEDF, 2014, p.91). 

O Currículo em Movimento passou por uma reformulação e trás na 2ª edição algumas 

mudanças. Uma das mudanças é em relação às linguagens, para essa (re)organização as ações 

pedagógicas terão como orientação os Campos de Experiência, estes permitem uma 

interlocução entre as diferentes linguagens. 

A proposta aponta uma abordagem da não separação dos conhecimentos e de outro 

olhar para as crianças, estas que devem ser vistas na sua integralidade. De acordo com a BNCC 

os Campos de Experiências “constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as 

experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos 

conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural” (BRASIL, 2017, p.38) As 

aprendizagens devem se apoiar nos princípios – éticos, políticos e estéticos - estes geram os seis 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento, são eles (SEEDF, 2018, p.59) 

• 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 (crianças e adultos), 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, tanto do planejamento da gestão da 

instituição que oferta Educação Infantil quanto das atividades da vida cotidiana: escolha das 

brincadeiras, materiais e ambientes, por meio do desenvolvimento das diferentes linguagens, 

elaboração de conhecimentos e do posicionamento próprio; 

• Explorar: movimentos, gestos, sons, palavras, emoções, transformações, 

relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na instituição de Educação Infantil e 

fora dela, ampliando seus saberes, linguagens e conhecimentos; 

• Expressar: por meio de diferentes linguagens, como sujeito dialógico, criativo e sensível, 

suas necessidades, emoções, sentimentos, duvidas, 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: é constituir sua identidade pessoal, social e cultural, ao construir uma 
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imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas diversas experiências de cuidados, 

interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição de Educação Infantil. 

Já dos diretos de aprendizagem emergem os cinco campos de experiência. Os campos de 

Experiência trazem uma possibilidade da não fragmentação dos conhecimentos e habilidades 

(SEEDF, 2018): 

• O eu, o outro e o nós: uma descoberta de si, do outro e aos grupos que fazem parte, 

perpassa a constituição da autonomia, da autorregulação, do autocuidado, bem como dos 

sentimentos de reciprocidade; 

• Corpo, gestos e movimentos: desenvolvimento corporal da criança que, ao se expressar, 

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

de intencionalidade ou de impulso próprios da criança; 

• Traços, sons, cores e formas: evidência as manifestações artísticas, culturais e científicas 

como aporte de desenvolvimento infantil; 

• Escuta, fala, pensamento e imaginação: estabelece interlocuções mais permanentes com 

as linguagens oral, escrita, corporal, artísticas e interações com a natureza e a sociedade, embora 

dialogue com as demais linguagens; 

• Espaços, tempos, quantidade, relações e transformações: experimentar o mundo ao seu 

redor, enquanto investigam, descobrem, interagem, elaboram e transformam a sociedade na qual 

estão inseridas; 

Diante disso, as atividades oferecidas na escola buscam favorecer o desenvolvimento 

da criança, integralmente em seus aspectos físico, psicológico, ético, cultural, cognitivo, 

perceptivo – motor, afetivo, social, complementando a ação da família e da comunidade, 

possibilitando o acesso ao conhecimento do mundo e aos bens culturais historicamente 

construídos, em um clima de respeito às diferenças individuais existentes, de ambiente seguro 

e de promoção de hábitos e atitudes saudáveis relativos à alimentação, higiene e de saúde. 

A Escola Nossa Senhora de Filermo visa promover um trabalho que viabilize uma 

prática pedagógica em que as crianças se sintam e sejam reconhecidas como sujeitos ativos, em 

processos de desenvolvimento, mediante sua inserção na cultura e no meio cultural em que são 

participantes e que as façam capazes de construir o seu próprio conhecimento e cultura. As 

interações e a brincadeira são eixos fundamentais para se educar com qualidade, pois o brincar 

ou a brincadeira é a atividade principal da criança. 

As Diretrizes Curriculares para Educação Infantil definem que brincar: é repetir e 

recriar ações prazerosas, expressar situações imaginárias, criativas, compartilhar brincadeira 

com outras pessoas, expressar sua individualidade e sua identidade, explorar a natureza, os 

objetos, comunicar-se e participar da cultura lúdica para compreender seu universo (BRASIL, 
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2012, p. 7). O documento ainda pondera que, embora o brincar seja uma atividade inerente à 

criança, exige um conhecimento, um repertório que ela precisa aprender. 

A brincadeira de alta qualidade faz a diferença na experiência presente e futura, 

contribuindo de forma única para a formação integral das crianças. As crianças brincam de 

forma espontânea em qualquer lugar e com qualquer coisa, mas há uma diferença entre uma 

postura espontaneísta e outra reveladora da qualidade. A alta qualidade é resultado da 

intencionalidade do adulto que, ao implementar o eixo das interações e brincadeiras, procura 

oferecer autonomia às crianças, para exploração dos brinquedos e a recriação da cultura lúdica. 

É essa intenção que resulta na intervenção que se faz no ambiente, na organização do 

espaço físico, na disposição de mobiliário, na seleção e organização dos brinquedos e materiais 

e nas interações com as crianças (Idem, p.8). 

Na Educação Infantil, a Proposta Política Pedagógica da Escola privilegia o ensino 

enquanto construção do conhecimento, o desenvolvimento pleno das potencialidades da criança 

e sua inserção no ambiente social, priorizando os eixos norteadores Interações e Brincadeira, 

preconizados nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e os temas 

transversais relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra 

a criança e ao adolescente, dispostos no § 9° do artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (1996). 

Em concordância com o Currículo Da Educação Infantil nossa instituição é organizada 

em ciclos de aprendizagens com ressignificação do tempo escolar, rompendo com a lógica da 

seriação e respeitando o ciclo de aprendizagens das crianças, sendo este o 1º ciclo para as 

aprendizagens em uma organização curricular atendendo crianças de 0 a 04 anos, garantindo 

assim o direito a aprendizagens.Além disso, de acordo com os eixos transversais, a criança 

despertará na sua vida a liberdade, diversidade, os direitos humanos e a sustentabilidade. 

Entendemos que bebês, crianças bem pequenas e pequenas mantém interações de 

qualidade em grupos de até 7 crianças. Por isso reforçamos a prática educativa dos centros de 

interesses que permitem o desenvolvimento da autonomia, possibilidade de escolhas, tomadas 

de decisões, segurança afetiva e trabalho colaborativo. 

Entendemos também a atividade reconstituidora como fundamental para o 

desenvolvimento da criança. Esse tipo de atividade facilita a adaptação ao mundo, no qual a 

criança acabou de chegar, de forma que em situações semelhantes, adotamos condutas 

semelhantes, elaborando hábitos. Vale lembrar que, para Vigotski (2009) a atividade 

reconstituidora está intimamente ligada à atividade criadora que nos humaniza. As experiências 

tanto no ambiente sócio afetivo íntimo, quanto na escola, na rua, na comunidade religiosa e, se 

for o caso, em outros espaços nos quais a criança participa, mexem com seu imaginário e elas, 
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muitas vezes, repetem comportamentos de todos os tipos. Cabe a nós, como educadores, criar 

ambientes que possam reforçar hábitos e valores, que facilitam a convivência em sociedade, 

respeitando as potencialidades e particularidades de cada uma. 

Para alcançar uma prática pedagógica coerente, traçamos algumas ferramentas 

para o alcance do desenvolvimento da criança: 

 O trabalho pedagógico por meio de histórias, músicas, teatro e 

dramatização, fantoches e fantasias, entre outros; 

 Refeições realizadas com o auxilio dos adultos; 

 Respeito aos interesses e necessidades de cada turma, de modo que cada 

uma tenha sua própria programação quando possível; 

 Formação de centros de interesses que envolvam os seguintes 

processos: hábitos e inserção no dia a dia social, na cultura, atividades 

artísticas variadas, livros e literatura, passeios na comunidade a pé 

(arredores, praças, comércios, posto policial, bombeiros, correios e 

etc.), passeios externos (que demandam deslocamento maior) culinária 

experimental, atividades nutricionais. 

8.1. Eixos Integradores: 
 

Visa à ampliação do desenvolvimento humano no mundo moderno e tem como 

premissa a ressignificação do processo educativo com base no reconhecimento do caráter 

multidimensional do ser humano, composto por aspectos psicomotores, cognitivos, afetivos, 

intuitivos e socioculturais integrados às experiências da vida. Dado o caráter perene do processo 

de aprendizagem, a perspectiva de educação integral respeita esse tempo, pois vistas desta 

forma, as aprendizagens se dão ao longo de toda a vida por meio de vivências educativas 

associadas às diversas áreas do conhecimento como arte, cultura, esporte, lazer, entre outras, 

oportunizando o desenvolvimento das potencialidades de cada sujeito. Nessa perspectiva, é a 

escola que ganha mais tempo para o processo de amadurecimento de aprendizagens de seus 

estudantes e não o estudante que irá passar mais tempo na escola. 

Na escola Nossa Senhora de Filemo, Os eixos da Educação Infantil são princípios 

norteadores para estruturar o trabalho com as crianças. 

Artes visuais 

O eixo Artes Visuais trabalha com a expressão artística das crianças. Elas são 

convidadas a conhecer artistas e a criar suas próprias obras de arte. Abordar as artes visuais com 

as crianças mostrando para elas que é possível “falar” sobre sentimentos usando cores, formas, 

desenhos e a imaginação. 
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Linguagem oral e escrita 

O eixo Linguagem Oral e Escrita ajuda as crianças a darem os primeiros passos para 

a alfabetização. Ele irá ler as figura. O professor, no trabalho com esse eixo, ler e conta história, 

conto, poesias e etc.. para as criança e as inspiram para criarem o reconto conforme sua 

imaginação. A linguagem escrita é feita através dos desenhos. 

Matemática 

O eixo Matemática, como o próprio nome diz, envolve o primeiro contato das crianças 

com os números. Nas atividades deste eixo, elas trabalham com diferenças e semelhanças, 

sequências, contagem e medidase etc. 

Movimento 

Crianças pequenas precisam se mexer. O eixo Movimento trabalha com uma 

abordagem significativa da expressão corporal e é ligado a atividades que incluam dança, 

mímica e diferentes posturas. Um exemplo de atividade que trabalhamos é a brincadeira de 

“Estátua”, em que a criança deve parar de se mexer quando a música para de tocar. 

Música 

O eixo Música, muitas vezes, é abordado com o eixo Movimento. As atividades aqui 

expõe as crianças a boa parte de nossa cultura popular, através das canções de ninar, brincadeiras 

cantadas e rítmicas, cantigas de roda, além de propor jogos com movimento, brincadeiras com 

palavras e gestos sonoros e corporais. 

Natureza e sociedade 

O eixo Natureza e Sociedade trabalha a noção de pertencimento na criança. É neste eixo 

que são promovidas atividades para que a criança se reconheça como parte de uma família, que 

abordam a sua história, sua relação com os amigos e que incentivam descobertas sobre o meio 

ambiente. Trabalhos a amaior parta do tempo na natureza. 

 

8.2 Eixos Transversais 

 
Os Eixos Transversais, Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para 

os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade são essenciais para a formação da 

cidadania e desenvolvimento integral da criança, o fortalecimento do respeito pelos direitos e a 

liberdade. Desse modo a educação contribui para a ampliação da cidadania. Nesse processo, a 

educação é tanto um direito em si mesmo, como um meio indispensável para alcançar outros 

direitos e o respeito e aceitação as diferenças. Fundamenta em grandes linhas que relacionam 

entre si: Educação para a Diversidade e Educação para a Sustentabilidade, nosso desafio 

enquanto escola é envolver todos e realizar ações que contribuam para formar um cidadão 
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consciente de seus direitos e deveres, atuantes dentro da nossa sociedade e capazes de 

perceberem as diferenças como um princípio de igualdade. O trabalho pedagógico no 

atendimento na Escola Nossa Senhora de Filermo é desenvolver a aprendizagem integral e 

significativa para a criança, valorizando o lúdico, o brincar, o falar, o descobrir, contação de 

histórias relacionadas ao tema, auxiliando na construção da sua identidade. 

 

 

 

Trabalhamos oseixos atravês da: 

Intradisciplinar: a abordagem dos assuntos deve ser feita de forma integrada a outros temas 

no dia a dia em sala de aula.. 

Interdisciplinar: os componentes dialogam entre si; por exemplo, em uma única aula pode 

tratar-se de saúde e respeito ao idoso. Nessa possibilidade, o professor deve fazer uma ligação entre 

dois ou mais temas. 

 

8.3 Transição na Educação Infantil 

 

 
Criaremos um ambiente de confiança com as crianças e os pais que irão frequentar no ano 

seguinte em outra escola, para que possam expressar suas emoções e pensamentos sobre a 

passagem do MII para o 1° Período. Os responsáveis são acolhidosnesso processo de transição. 

Proporcionaremos às crianças e aos responsáveis uma reflexão sobre as mudanças escolares. Na 

ocasião, entre os meses de Novembro / Dezembro, realizaremos uma reunião de pais para assim 

ajustar as mudanças e ajudar os pais nesse novo momento. Com a turmas do Maternal II realizamos 

um passeio no final do ano para a escola sequencial determinada pela Secretaria de Educação para 

ambientar as crianças ao local. 

 

9 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA UNIDADE ESCOLAR 

 
Para garantir a realização e a qualidade do trabalho educativo se faz essencial a organização 
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dos espaços, tempos, materiais e recursos diante de práticas planejadas, com a participação, o 

diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas de organização, 

respeitando a indivisibilidade das dimensões expressivo, motora, afetiva, cognitiva, linguística, 

ética, estética e sociocultural da criança. 

 
9.1 Etapas e modalidado 

 

 
O serviço educacional é oferecido em parceria firmada com a Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal - SEEDF para o atendimento em tempo integral, de 7 horas e 30 

minutos às 17 horas e 30 minutos, para 253 (cduzentos e cinquenta) crianças de quatro (1) ano até 

cinco (05) anos de idade nos segmentos de Escola, sendo distribuídas observando a idade legal para 

ingresso, sendo organizada nas seguintes fases e faixas etárias: 

I - creche: atendimento a crianças de até 3 (três) anos de idade; 

 

II - pré-escola: atendimento a crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade. 

 

Berçário II: 01 (um) ano de idade, a 01 (um) ano 11 meses de idade completos 

ou a completar até 31 de março; 

Maternal I: 02 (dois) anos de idade, completos ou a completar até 31 de março; 

 

Maternal II: 03 (três) anos de idade, completos ou a completar até 31 de março; 

A Escola Nossa Senhora de Filermo cumpre as funções indissociáveis de educar, brincar e 

cuidar, consderando a criança como sujeito histórico e de direitos, atuante e protagonista na 

constituição de sua identidade pessoal e coletiva, que interage, brinca, imagina, fantasia, aprende, 

observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 

produzindo cultura 

A Escola Nossa Senhora de Filermo atende uma comunidade com aspectos culturais 

variados. Ao iniciar o ano letivo a instituição planeja uma organização diferenciada para o período 

de adaptação, pois muitas crianças apresentam choro, medo e insegurança por muitas vezes ser o 

primeiro contato com o ambiente escolar. 

Cabe a equipe pedagógica acolher as crianças de forma que se sintam seguras e protegidas 

demonstrando carinho e amor, conforme os eixos do currículo em movimento: educar, cuidar, 

brincar e interagir. “O movimento de cuidar encaminha para a relativização desses lugares já 

cristalizados: de dar o conhecimento, de ensinar e instruir, dar afeto, dar o melhor, dar.” 

(GUIMARÃES, 2008: 154) 
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Os profissionais que desenvolvem atividades educacionais sistemáticas e diretas com as 

crianças são contratados segundo profissão e qualificação exigida e de acordo com as normas de 

consolidação das Leis do trabalho (CLT). 

As professoras e algumas monitoras, possuem formação em nível superior, inclusive alguns 

com cursos de pós-graduação. Todos se sentem estimulados na busca de aprender a aprender e 

aprender a fazer. A equipe, participam espontaneamente de cursos e palestras oferecidos pela 

SEEDF e outros. 

A enturmação na Escoça Nossa Senhora de Filermo segue os parâmetros estabelecidos 

encaminhados e aprovados pela Unidade Regional de Planejamento Educacional e Tecnologia da 

Educação (UNIPLAT), observando a meta pactuada que no ano de 2022 de 251 (duzentos e 

cinquenta e três ) crianças. 

Para garantir atendimento de qualidade as 253 crianças e suas famílias precisamos saber 

acerca da comunidade em que a Escola está incluída. 

A captação destas crianças é realizada pela UNIPLAT (Unidade Regional de Planejamento 

Educacional e de Tecnologia na Educação) na qual é feita inscrição, classificação e a seleção no 

cadastro de solicitação o de vaga, via sistema informatizado (I - Educar). 

As vagas serão disponibilizadas para as crianças inscritas e classificadas conforme os 

critérios socioeconômicos elencados abaixo: 

 Baixa Renda: 

 

 Criança cuja família participa de algum programa de assistência social;  

Medida Protetiva: 

 Criança em situação de vulnerabilidade social; - 

 

 Risco Nutricional: Criança em estado de vulnerabilidade nutricional com 

declaração da Secretaria de Saúde; - 

 Mãe Trabalhadora: Criança cuja mãe é trabalhadora, formalmente ou 

informalmente. 

O encaminhamento das crianças a serem matriculadas em instituições com parceria é 

procedimento de responsabilidade da Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e 

Avaliação Educacional (SUPLAV) da SEEDF, por meio da Unidade Regional de Planejamento e 

Avaliação. 

 
9.2 Funcionamento: turnos, jornadas e período letivo 
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Considerando a criança como um sujeito que tem interesses e necessidades os tempos na 

escola da infância são eles que orientam a organização das práticas educativas. Para além disso, a 

vivência de situações cotidianas referentes ao tempo, ou seja, que envolvem duração, sua passagem, 

sequência de fatos, ciclos e períodos ajuda a criança a se ambientar no meio escolar e se sentir 

segura e acolhida. O tempo da criança na escola deve estar cheio de sentido para ela e não apenas 

ser ocupado, mas imbuído de experiências de aprendizagens significativas. 

Atualmente oferecemos um serviço educacional em Parceria firmada com a Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF para o atendimento em tempo integral, de 10 

horas diárias, sendo das 7 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos, para 253 (cento e oitenta) 

crianças de dois (01) até seis (03) anos de idade no segmentos de Escola . A educação infantil é 

ofertada em regime seriado anual, com jornada parcial ou integral, com o mínimo de 200 (duzentos) 

dias letivos e carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas, como consta na matriz curricular da 

Educação Infantil. Tem por finalidade o desenvolvimento da criança nos aspectos cognitivos, 

físicos e psicomotores. 

Jornada Intergral 

O preenchimento do horário integral é organizado para atender as necessidades das crianças. 

Como tudo que se fala em educação e no nosso caso, em educação infantil, todo o trabalho 

pedagógico deve ser organizado considerando os interesses e necessidades das crianças. Numa 

escola com 253 crianças e em turno integral, a rotina é um elemento que ajuda a orientar o uso de 

alguns espaços coletivos e a atuação de algumas áreas como a cozinha e os serviços gerais, embora 

ela tenha como ponto central a criança, e talvez, justamente por isso, buscando assegurar seu bem 

estar, circulação em ambiente limpo e higienizado e alimentação conforme suas necessidades 

nutricionais durante o dia Nossa rotina segue assim: 

● 7h 30 min – abertura do portão de acesso à escola para crianças e responsáveis. 

 

● 7h 30 min às 8h 30 min – acolhida, café da manhã e higienização assistida; 

 

● 8h 30 min às 10h – realização de atividades pedagógicas livres, dirigidas, 

coletivas e/ou individual, conforme planejamento. 

● 10h – colação. Normalmente é um lanche leve como fruta, suco, vitamina. 

 

● 10h 30 min às 11h 30 min - realização de atividades pedagógicas livres, 

dirigidas, coletivas e/ou individual, conforme planejamento. 

● 11h 30 min às 12h 30 min – almoço, troca de informações entre as educadoras 

e higienização assistida. 19 
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● 12h 30 min às 14h– descanso e atividades alternativas voltadas às crianças que 

não dormem ou venham a acordar. 

● 14h às 14h 30 min – lanche e higienização. 

 

● 14h30 min às 16h 30 min – atividades de livre escolha coletiva, banho e troca 

de roupa, conforme planejamento. 

● 16h 30 min às 17h – jantar e higienização 

 

● 17h às 17h 20 min – realização de atividades pedagógicas livres, dirigidas, 

coletivas e/ou individual, conforme planejamento. 

● 17h 20 min – saída das crianças com os transportes escolares: a comunidade 

escolar solicitou para maior segurança das crianças que quem faz uso de transporte 

escolar sejam liberadas 10 minutos antes. A organização foi efetiva e trouxe grandes 

benefícios para a organização no momento da saída. 

● 17h 30 min – saída das crianças acompanhadas dos pais e ou responsáveis 

autorizados. 

É importante ressaltar que a rotina supracitada é flexível, podendo eventualmente ser 

modificada tão logo seja necessário, levando-se em consideração a necessidade apresentada pelas 

crianças, priorizando uma situação de conforto e da regularidade dos horários, para que se sintam 

seguras, pois “a criança pré-escolar encontra-se em um momento de vida em que precisa ter certa 

rotina de trabalho que a situe num tempo e num espaço por ela vivenciados” (NICOLAU, 1986, 

p.153). 

 
9.3 Metodologia de ensino adotadas 

A instituição de Educação Infantil é um lugar privilegiado para que as crianças tenham acesso 

à oportunidade de compartilhar saberes, de reorganizar e recriar suas experiências, de favorecer 

vivências provocativas, inovar e criar a cultura de ter contato e incorporar os bens culturais 

produzidos pela humanidade. (2014, p. 25). 

A educação tem por função criar condições para o desenvolvimento integral das crianças, 

viabilizando autonomia. Paulo Freire propõe uma pedagogia da autonomia na medida em que sua 

proposta está “fundada na ética, no respeito à dignidade e à própria autonomia do educando” 

(FREIRE, 2000, p. 11). 

A organização da proposta curricular da escola visa integrar as diferentes aprendizagens que 

vão sendo adquiridas pelas crianças no ambiente escolar e também fora dele. O Currículo em 
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Movimento da Educação Básica para a Educação Infantil concebe a organização curricular como: 

 
 

Construção, articulação e produção de aprendizagens que 

acontecem no encontro entre os sujeitos e a cultura. Um 

currículo emerge da vida, dosencontros entre as crianças, seus 

colegas e os adultose nos percursos no mundo. Os ‘conteúdos’ 

a serem apropriados pelas crianças cumprem o papel de 

articular a dinâmica das relações e das significações que daí 

emergem enquanto respostas complexas às perguntas 

significativas e não mais fragmentos de conhecimentos 

específicos (BARBOSA, 2009, p.50). 

 
A metodologia da instituição, além de seguir as orientações da Secretaria de Estado e 

Educação do Distrito Federal (SEEDF) e do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), 

pauta-se também na Constituição Federal (1988), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 

1996) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (1999). Esta proposta busca 

“estabelecer as relações entre o universal, àquilo que deve pautar a educação de todos, e o singular, 

ou seja, o contexto distrital e ou da instituição, contemplando a diversidade e especificidades de 

cada coletivo” (BARBOSA, 2009 apud SEEDF, 2014, p.91). 

Em conformidade com o currículo da rede pública de ensino do Distrito Federal, o Currículo 

em Movimento para a Educação Infantil (2018), dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, 

emergem os cinco campos de experiência, a saber: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e 

movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, 

tempos, quantidades, relações e transformações. 

Ainda de acordo com a BNCC, os campos de experiências “constituem um arranjo curricular 

que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, 

entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural” (BRASIL, 2017, p. 

38). 

Essa organização materializa-se no cotidiano da instituição com o desenvolvimento de 

projetos construídos com a participação das crianças em diferentes atividades. 

O modo de organização das atividades colabora para que a criança experimente diferentes 

linguagens a partir do mesmo campo de experiência, de maneira articulada, como também para que 

ela viva situações de aprendizagens coletivas e/ou individuais, em que a emergência dos conflitos 

e dos consensos coexiste como parte dos processos. O que se quer é que tal organização curricular 

por campos de experiência contribua para um desenvolvimento coletivo e abrangente das crianças. 

O trabalho pedagógico está organizado em materiais, ambiente, tempo espaço e rotina. Os 
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materiais que são utilizados estão organizados de acordo com a faixa etária e os objetivos da 

intervenção pedagógica. Podem ser utilizados de modo geral: os brinquedos, livros, jogos, papéis, 

tecidos, tintas, madeiras, palitos, figuras, ferramentas contanto que propiciem, por meio da 

ludicidade, o desenvolvimento de diferentes habilidades. 

A variedade de objetos ofertados para as crianças constitui ponto importante para oportunizar 

experiências ricas e diferenciadas. Brinquedos variados, materiais naturais, tecidos, ferramentas 

artísticas, instrumentos musicais ou objetos produtores de som, massas de modelagem e etc, são 

exemplos de materiais que possibilitam tanto a apropriação da cultural como a ressignificação 

desses objetos em outros contextos. Tudo isso configura meio riquíssimo de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

Por isso, na Escola Nossa Senhora de Filermo as atividades propostas em nossa prática 

pedagógica buscam não ofertar papéis xerocados, modelos prontos ou padronizados ou atividades 

direcionadas que não geram aprendizagem significativa e sim procuram organizar experiências de 

aprendizagem que façam sentido para as crianças e respeitem seus interesses e necessidades e para 

isso, a variedade de materiais e seu modo de organização constituem aspectos fundamentais. 

Considerando a criança o centro do trabalho educativo, a organização dos ambientes da 

educação infantil, mais uma vez, precisa considerar seus interesses e necessidades. É importante 

que estejam organizados de forma a permitir acesso das crianças aos materiais e a ocorrência de 

variadas experiências, tanto individuais, como coletivas. 

Vale ressaltar que nossa escola funciona com a infraestrutura de Centro de Educação da 

Primeira Infância e conta com vários espaços pensados para os bebês, 

crianças bem pequenas e crianças pequenas, como: solários e parque de areia. As salas são 

utilizadas como espaços de referências de modo que o planejamento das atividades procura 

frequentemente a exploração dos diferentes espaços da escola. 

Diante disso, as atividades oferecidas na escola buscam favorecer o desenvolvimento da 

criança, integralmente em seus aspectos físico, psicológico, ético, cultural, cognitivo, perceptivo – 

motor, afetivo, social, complementando a ação da família e da comunidade, possibilitando o acesso 

ao conhecimento do mundo e aos bens culturais historicamente construídos, em um clima de 

respeito às diferenças individuais existentes, 

de ambiente seguro e de promoção de hábitos e atitudes saudáveis relativos à alimentação, 

higiene e de saúde. 

As interações e a brincadeira são eixos fundamentais para se educar com qualidade, pois o 

brincar ou a brincadeira é a atividade principal da criança. As Diretrizes Curriculares para Educação 

Infantil definem que brincar: 
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...é repetir e recriar ações prazerosas, expressar situações 

imaginárias, criativas, compartilhar brincadeira com outras 

pessoas, expressar sua individualidade e sua identidade, 

explorar a natureza, os objetos, comunicar-se e participar da 

cultura lúdica para compreender seu universo (BRASIL, 2012, 

p. 7). 

 

Em relação à medicação administramos somente com autorização por escrito dos pais ou 

responsáveis pelo aluno mediante prescrição médica atualizada e com posologia (modo de usar). 

Entretanto não existe legislação que obrigue ou proíba a instituição educacional de ministrar o 

medicamento controlado, está pode ou não assumir essa responsabilidade. 

Quando se trata de crianças ausentes, temos uma prática de após três faltas consecutivas 

ligamos para o responsável para saber o que está acontecendo. 

 

9.4 Projetos interdisciplinares 

Os projetos pedagógicos na Escola Nossa Senhora de Filermo são intencionalmente 

planejados e permanentemente avaliados, de modo a não fragmentar as experiências vivenciadas 

pelas crianças, considerando a integralidade e indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, 

afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural, como objetivo formar cidadãos 

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

nas crianças a autonomia, a qual deve ser despertada desde a Educação Infantil. 

Na Pedagogia de Projetos, a atividade do sujeito aprendiz é determinante na elaboração de 

seu saber operatório e esse sujeito, que nunca está sozinho ou isolado, age em constante interação 

com os meios ao seu redor. Segundo Paulo Freire “o trabalho do professor é o trabalho do professor 

com os alunos e não do professor consigo mesmo”. O papel do educador, em suas intervenções, é 

o de estimular, observar e mediar, criando situações de aprendizagens. É fundamental que este saiba 

produzir perguntas pertinentes que façam os alunos pensarem a respeito do conhecimento. 

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

dispensado a ele, pois é preciso saber estimular o trabalho a fim de que se torne interesse para o 

grupo e não somente para alguns, só assim, o estudo envolverá a todos de maneira ativa e 

participativa nas diferentes etapas. É importante perceber a criança como um ser em 

desenvolvimento, com vontade e decisões próprias, cujos conhecimentos, habilidades e atitudes 

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

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

de trabalho, os educadores devem estar cientes que algumas etapas devem ser seguidas: 
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A primeira delas é a intenção, na qual o professor deve organizar e 

estabelecer seus objetivos pensando nas necessidades das crianças, para posteriormente se 

instrumentalizar e problematizar o assunto, direcionando a curiosidade das crianças para a 

montagem do projeto. 

Em seguida, a preparação e o planejamento; nesta segunda etapa, planeja-se o 

desenvolvimento com as atividades principais, as estratégias, a coleta do material de pesquisa, a 

definição do tempo de duração do projeto, e como será o fechamento do estudo do mesmo. Ainda 

nesta fase, o professor deve, elaborar com as crianças a diagnose do projeto que consiste em 

registrar os conhecimentos prévios sobre o tema (o que já sabemos). 

Execução ou desenvolvimento; é nesta etapa que ocorre a realização das atividades 

planejadas, sempre com a participação ativa das crianças, poiseles são sujeitos da produção do saber 

e, afinal, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua elaboração. É 

interessante realizar, periodicamente, relatórios parciais orais ou escritos a fim de acompanhar o 

desenvolvimento do tema. 

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

e desenvolvidos, dando sempre oportunidade à criança de verbalizar seus sentimentos sobre o 

desenrolar do projeto, desse modo, ao retomar o processo, a turma organiza, elabora saberes e 

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

âmbito cognitivo, quanto no social, afetivo e emocional. 

É possível a realização de dois ou três projetos concomitantes com bastante proveito, uma 

vez que podem abranger diversas áreas de conhecimento, o que oportuniza o desenvolvimento da 

autonomia para solucionar problemas com o espírito de iniciativa e de solidariedade. 

De acordo com o planejamento, que é elaborado a partir dos interesses e necessidades das 

crianças e em consonância com os documentos legais que orientam o trabalho na Instituição, 

acontecem às atividades pedagógicas livres e/ou dirigidas, dentre elas a hora da contação de 

histórias, as rodas de conversas, as apresentações teatrais, exibição de filmes, brincadeiras livres e 

dirigidas, aulas passeio, jornal mural, rodízio nos centros de interesses, e etc. 

Nas atividades livres a criança tem a opção de escolher, dentre as atividades dispostas tanto 

na sala de atividades, quanto na área externa, a que mais lhe interessa no momento, e poderá 

desenvolvê-la sozinha ou acompanhada de outros/as colegas e sempre com a presença do/a 

educador/a. 

As atividades oferecidas nas salas de atividades se organizam por espaços de interesses com 

diferentes objetivos, que na prática, materializam os Campos de Experiência e os Objetivos de 

Aprendizagens propostos no Currículo em Movimento da Educação Infantil a partir do 

protagonismo infantil. 
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Nas áreas externas são disponibilizados às crianças os velocípedes, bolas, cordas de pular, 

jogo da amarelinha, carrinhos, materiais e brinquedos de parque de areia, a área coberta e aberta 

para a realização de jogos e brincadeiras voltados ao desenvolvimento físico e motor. 

 

9.5 Educação inclusica 
 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (BRASIL, 2011), da qual o 

Brasil é signatário, estabeleceu o compromisso de os Estados-Parte assegurarem às pessoas com 

deficiência um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades de educação. 

Na defesa pela educação inclusiva, Vygotsky (2012), no início do século XX, já defendia a 

ideia de que o desenvolvimento incompleto das pessoas com deficiência se deve ao fato não da sua 

deficiência, mas à exclusão da coletividade, Vygotsky (2012) defendeu que a Educação Especial 

deveria superar o estigma do assistencialismo, pois, por muito tempo, esteve associada mais ao 

cuidado do que à educação, sendo vista como uma ação de caridade, um favor prestado por algumas 

instituições. 

Entretanto, a educação é um direito de todas as pessoas, com e sem deficiência, e o ideal é 

que seja ofertada inclusivamente nas instituições de educação coletivas comuns, levando-se em 

conta a diversidade da humanidade. O Currículo em Movimento expõe que a partir da convenção 

sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. 

A educação inclusiva passa pelo acolhimento e pela compreensão das necessidades de cada 

criança para que se oportunize a descoberta de caminhos para seu desenvolvimento, mostrando 

respeito à singularidade de cada indivíduo, à diversidade de pessoas e possibilitando o 

desenvolvimento pelo convívio social harmônico com vistas à emancipação humana. Segundo a 

Resolução n°1/2017-CEDF. 

 
Art. 2º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar 

educação de qualidade à pessoa com deficiência e com altas 

habilidades ou superdotação, com garantia de salvaguardar 

qualquer forma de violência, negligência e discriminação. 

 

 
A Escola deve atender todas as crianças e atentar para a questão da inclusão, por isso de 

acordo com as orientações pedagógicas: 

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

modalidades da educação básica. Fundamenta se nos princípios da equidade, do direito a 

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

comprometimentos que possam apresentar no direito à igualdade de oportunidade educacional à 
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liberdade de aprender e de expressar-se e no direito a ser diferente. Prevê a formulação de políticas 

públicas educacionais reconhecidas da diferença e da necessidade de condições distintas para a 

efetivação do processo educacional (pág. 63). 

Deste modo, a Educação Especial pressupõe a garantia do atendimento educacional 

especializado por meio da disponibilização de recursos e serviços da orientação de profissionais, 

famílias e comunidade quanto aos seus usos no processo de ensino e de aprendizagem. 

A Escola trabalha com a ideia de que se define como público da Educação Especial os 

estudantes com deficiências, Transtorno Global do Desenvolvimento-TGD e Altas 

Habilidades/Superdotação-AH/SD, conforme dispõe o Decreto 7611/2011. 

 
São consideradas pessoas com deficiência aquelas que têm 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais em interação com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas. 

(pág. 63) 

 
Nesse sentido, as parceiras devem estar em concordância com a legislação vigente quanto 

ao atendimento às pessoas com deficiência. Assim, devem garantir a eliminação de barreiras 

arquitetônicas, atitudinais e físicas, além de promover a oferta de atendimento educacional que 

considere as especificidades de cada criança. 

Concordamos com Bassedas (1999) quando o mesmo defende que o ambiente escolar, em 

especial um meio físico acessível pode ser extremamente libertador e pode transformar a 

possibilidade de integração entre as crianças e o seu desempenho, por isso estimulamos o convívio 

em sala de convivência com as crianças sempre incluindo sem preconceito. 

A perspectiva de trabalho com as crianças portadores de necessidades está pautado no 

conceito de Educação Inclusiva, que trouxe para as salas de aula do ensino regular, muitas das 

crianças anteriormente educadas em escolas especiais, devido a deficiências físicas e sensoriais as 

mais diversas. A conjunção dos conceitos atuais de Educação Inclusiva nos leva a rever com 

premência a escola de hoje, não apenas como instituição de ensino, mas como espaço arquitetônico 

que a contém. 

Para isso, nos comprometemos a ofertar um atendimento pleno levando em conta todas as 

necessidades desde a matrícula, á entrevista com a equipe gestora, solicitaremos o laudo médico 

ou relatório de avaliação diagnóstica para viabilizar as ações, as metodologias e medidas cabíveis 

do professor e da equipe gestora junto ao aluno e a família. Para assegurar o aprendizado e o 

desenvolvimento pedagógico, realizaremos formação inicial e continuada para subsidiar o 
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trabalho junto ao aluno e a família, com objetivo de ofertar o ensino articulado a formação cidadã 

visando a superação de qualquer dificuldade social, pessoal ou física. 

 
9.6 Coordenação Pedagógica da Unidade Escolar 

 

A coordenação pedagógica na Escola Nossa Senhora de Filermo acontece de segunda a sexta- 

feira com as professoras no horário de 13h45 às 14h45, totalizando 5h semanais. É o momento no 

qual os professores realizam o planejamento das atividades, avaliam o trabalho pedagógico em 

curso, discutem práticas pedagógicas e participam de formações. 

A Instituição tem programas e parcerias que viabilizam a formação continuada. Para além 

das formações oportunizadas pela Instituição, a Escola viabiliza a participação nos encontros, 

cursos e palestras ofertados pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. Para além dos espaços 

de formação continuada a gestão se coloca em prontidão para ouvir, realizar reuniões, atividades e 

dinâmicas para a construção e valorização do educador. 

 

9.2 Estratégias de valorização e formação continuada dos profissionais de educação 
 

O treinamento adequado da equipe pedagógica não passa apenas pelo conhecimento sobre 

como as crianças aprendem ou pela prática em sala de aula, mas também pelas vivências e 

experiências compartilhadas 

Promovemos momentos de confraternização em datas pontuais como, dia do professor, dia 

da mulher, dia da coordenadora ou da diretora, dia da secretária, e outros. A instituição realiza 

momentos de recrutamento oferecendo oportunidade de promoção em todos os cargos através de 

provas e comprovação de título, incentivando assim a formação continuada e os estudos. Entre 

essas estratégias, podemos listar: 

 Atuar, conjuntamente, com base em plano estratégico da ACM que 

apresente diagnóstico das necessidades de formação de profissionais da 

educação e da capacidade de atendimento, por parte da instituição; 

 Fomentar a oferta de cursos para formação continuada aos profissionais 

da educação de outros segmentos que não os do magistério; 

 Divulgar os cursos ofertados pela SEEDF; 

 Garantir que, na formação inicial e continuada, haja apropriação de 

competências para lidar com crianças com necessidades especiais, 

visando à sua inclusão na rede regular de ensino; 

 Promover cuidados com a saúde mental, através da ioga, socialização, 

integração e diálogo; 
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 Formação com temas que surgem de acordo com o interesse e 

necessidade dos educadores, a partir das vivências e experiências do seu 

cotidiano; 

 
A Instituição realiza diversas atividades junto ao corpo docente, no intuito de aprimoramento 

e qualificação de seus profissionais, participando de todas as formações oferecidas pela Regional 

de Ensino do Plano Piloto e Secretaria de Educação do Distrito Federal e das reuniões em geral. 

A formação continuada de educadores, professores e equipe de apoio tem sido entendida hoje como 

um processo permanente e constante de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade dos 

educadores e faz parte dos objetivos estratégicos da ACM. 

As formações, além de acontecerem também no momento da coordenação, acontecem em 

encontros promovidos pela Associação Cruz de Malta por um programa de formação intitulado 

Trilha de aprendizado. 

 

9.7 Práticas metodológicas adotadas 
 

A instituição de Educação Infantil é um lugar privilegiado para que as crianças tenham 

acesso à oportunidade de compartilhar saberes, de reorganizar e recriar suas experiências, de 

favorecer vivências provocativas, inovar e criar a cultura de ter contato e incorporar os bens 

culturais produzidos pela humanidade. (2014, p. 25). 

A educação tem por função criar condições para o desenvolvimento integral das crianças, 

viabilizando autonomia. Paulo Freire propõe uma pedagogia da autonomia na medida em que sua 

proposta está “fundada na ética, no respeito à dignidade e à própria autonomia do educando” 

(FREIRE, 2000, p. 11). 

A organização da proposta curricular da escola visa integrar as diferentes aprendizagens que 

vão sendo adquiridas pelas crianças no ambiente escolar e também fora dele. O Currículo em 

Movimento da Educação Básica para a Educação Infantil concebe a organização curricular como: 

 
Construção, articulação e produção de aprendizagens que 

acontecem no encontro entre os sujeitos e a cultura. Um 

currículo emerge da vida, dos encontros entre as crianças, seus 

colegas e os adultos e nos percursos no mundo. Os ‘conteúdos’ 

a serem apropriados pelas crianças cumprem o papel de 

articular a dinâmica das relações e das significações que daí 

emergem enquanto respostas complexas às perguntas 

significativas e não mais fragmentos de conhecimentos 

específicos (BARBOSA, 2009, p.50). 
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A metodologia da instituição, além de seguir as orientações da Secretaria de Estado e 

Educação do Distrito Federal (SEEDF) e do Conselho de Educação do Distrito Federal 

(CEDF), pauta-se também na Constituição Federal (1988), na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB, 1996) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(1999). Esta proposta busca “estabelecer as relações entre o universal, àquilo que deve pautar 

a educação de todos, e o singular, ou seja, o contexto distrital e ou da instituição, contemplando 

a diversidade e especificidades de cada coletivo” (BARBOSA, 2009 apud SEEDF, 2014, p.91). 

Em conformidade com o currículo da rede pública de ensino do Distrito Federal, o 

Currículo em Movimento para a Educação Infantil (2018), dos direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, emergem os cinco campos de experiência, a saber: O eu, o outro e o nós; 

Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e 

imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

Ainda de acordo com a BNCC, os campos de experiências “constituem um arranjo 

curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e 

seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural” 

(BRASIL, 2017, p. 38). 

Essa organização materializa-se no cotidiano da instituição com o desenvolvimento de 

projetos construídos com a participação das crianças em diferentes atividades. 

O modo de organização das atividades colabora para que a criança experimente 

diferentes linguagens a partir do mesmo campo de experiência, de maneira articulada, como 

também para que ela viva situações de aprendizagens coletivas e/ou individuais, em que a 

emergência dos conflitos e dos consensos coexiste como parte dos processos. O que se quer é 

que tal organização curricular por campos de experiência contribua para um desenvolvimento 

coletivo e abrangente das crianças. 

O trabalho pedagógico está organizado em materiais, ambiente, tempo espaço e rotina. 

Os materiais que são utilizados estão organizados de acordo com a faixa etária e os objetivos 

da intervenção pedagógica. Podem ser utilizados de modo geral: os brinquedos, livros, jogos, 

papéis, tecidos, tintas, madeiras, palitos, figuras, ferramentas contanto que propiciem, por meio 

da ludicidade, o desenvolvimento de diferentes habilidades. 

A variedade de objetos ofertados para as crianças constitui ponto importante para 

oportunizar experiências ricas e diferenciadas. Brinquedos variados, materiais naturais, 

tecidos, ferramentas artísticas, instrumentos musicais ou objetos produtores de som, massas de 

modelagem e etc, são exemplos de materiais que possibilitam tanto a apropriação da cultural 

como a ressignificação desses objetos em outros contextos. Tudo isso configura meio 
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riquíssimo de aprendizagem e desenvolvimento. 

Por isso, na Escola Nossa Senhora de Filermo as atividades propostas em nossa prática 

pedagógica buscam não ofertar papéis xerocados, modelos prontos ou padronizados ou 

atividades direcionadas que não geram aprendizagem significativa e sim procuram organizar 

experiências de aprendizagem que façam sentido para as crianças e respeitem seus interesses e 

necessidades e para isso, a variedade de materiais e seu modo de organização constituem 

aspectos fundamentais. 

Considerando a criança o centro do trabalho educativo, a organização dos ambientes 

da educação infantil, mais uma vez, precisa considerar seus interesses e necessidades. É 

importante que estejam organizados de forma a permitir acesso das crianças aos materiais e a 

ocorrência de variadas experiências, tanto individuais, como coletivas. 

Vale ressaltar que nossa escola funciona com a infraestrutura de Centro de Educação 

da Primeira Infância e conta com vários espaços pensados para os bebês,crianças bem pequenas 

e crianças pequenas, como: solários e parque de areia. As salas são utilizadas como espaços de 

referências de modo que o planejamento das atividades procura frequentemente a exploração 

dos diferentes espaços da escola. 

Diante disso, as atividades oferecidas na escola buscam favorecer o desenvolvimento 

da criança, integralmente em seus aspectos físico, psicológico, ético, cultural, cognitivo, 

perceptivo – motor, afetivo, social, complementando a ação da família e da comunidade, 

possibilitando o acesso ao conhecimento do mundo e aos bens culturais historicamente 

construídos, em um clima de respeito às diferenças individuais existentes,de ambiente seguro 

e de promoção de hábitos e atitudes saudáveis relativos à alimentação, higiene e de saúde. 

As interações e a brincadeira são eixos fundamentais para se educar com qualidade, 

pois o brincar ou a brincadeira é a atividade principal da criança. As Diretrizes Curriculares 

para Educação Infantil definem que brincar: 

 
...é repetir e recriar ações prazerosas, expressar situações imaginárias, 

criativas, compartilhar brincadeira com outras pessoas, expressar sua 

individualidade e sua identidade, explorar a natureza, os objetos, 

comunicar-se e participar da cultura lúdica para compreender seu universo 

(BRASIL, 2012, p. 7). 

 

Em relação à medicação administramos somente com autorização por escrito dos pais 

ou responsáveis pelo aluno mediante prescrição médica atualizada e com posologia (modo de 

usar). Entretanto não existe legislação que obrigue ou proíba a instituição educacional de 

ministrar o medicamento controlado, está pode ou não assumir essa responsabilidade. 

Quando se trata de crianças ausentes, temos uma prática de após três faltas 
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consecutivas ligamos para o responsável para saber o que está acontecendo. 

 

 
9.8 Organização de materiais, ambientes, tempos, rotina e datas comemorativas 

 

 
Para garantir a realização e a qualidade do trabalho educativo se faz essencial a 

organização dos espaços, tempos, materiais e recursos diante de práticas planejadas. Materiais 

A variedade de objetos ofertados para as crianças constitui ponto importante para 

oportunizar experiências ricas e diferenciadas. Brinquedos variados, materiais naturais, 

tecidos, ferramentas artísticas, instrumentos musicais ou objetos produtores de som, massas de 

modelagem e etc, são exemplos de materiais que possibilitam tanto a apropriação da cultural 

como a ressignificação desse objetos em outros contextos. Tudo isso configura meio riquíssimo 

de aprendizagem e desenvolvimento. 

Por isso, na Creche Cruz de Malta Nossa Senhora do Filermo as atividades propostas 

em nossa prática pedagógica buscam não ofertar papéis xerocados, modelos prontos ou 

padronizados ou atividades direcionadas que não geram aprendizagem significativa e sim 

procuram organizar experiências de aprendizagem que façam sentido para as crianças e 

respeitem seus interesses e necessidades e para isso, a variedade de materiais e seu modo de 

organização constituem aspectos fundamentais. 

Ambientes:Considerando a criança o centro do trabalho educativo, a organização dos 

ambientes da educação infantil, mais uma vez, precisa considerar seus interesses e 

necessidades. É importante que estejam organizados de forma a permitir acesso das crianças 

aos materiais e a ocorrência de variadas experiências, tanto individuais, como coletivas.Vale 

ressaltar que nossa escola funciona com a infraestrutura de Centro de Educação da Primeira 

Infância e conta com vários espaços pensados para os bebês, crianças bem pequenas e crianças 

pequenas, como: solários e parque de areia. As salas são utilizadas como espaços de referências 

de modo que o planejamento das atividades procura frequentemente a exploração dos 

diferentes espaços da escola. 

Tempos:Considerando a criança como um sujeito que tem interesses e necessidades 

os tempos na escola da infância são eles que orientam a organização das práticas educativas. 

Para além disso, a vivência de situações cotidianas referentes ao tempo, ou seja, que envolvem 

duração, sua passagem, sequência de fatos, ciclos e períodos ajuda a criança a se ambientar no 

meio escolar e se sentir segura e acolhida. O tempo da criança na escola deve estar cheio de 

sentido para ela e não apenas ser ocupado, mas imbuído de experiências de aprendizagens 

significativas. Nossa escola é de oferta integral (10h por dia), está acontecendo de 7h30min às 
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17h30min. Assim, a organização do tempo envolve atividades de higiene e alimentação, mas 

que não se separam do aspecto educativo. 

 
9.9 Atuação dos Monitores 

 

Os monitores ajudam nas atividades de desenvolvimento físico, motor e de caráter com 

as crianças, bem como auxiliar no desenvolvimento de tarefas, verificar o bem-estar, a 

alimentação, o sono e a disposição física e psicológica das crianças sobre seus cuidados 

Hoje contamos com 18 monitores em sala de aula e 01 monitora volante realizando 

esse trabalho para 251 crianças em tempo integral. Com carga horária de 8 as 18h tendo 

1:05min de almoço e descanso. 

Durante os trabalhos remotos, as educadoras desenvolveram um papel importante 

dando suporte para os professores no acolhimento às famílias e crianças, e interagindo com a 

turma através de vídeos e participação nas lives coletivas. Além de contribuir na organização 

da plataforma quando necessário 

 
9.10 Estratégias para a manutenção do vínculo com a Unidade Escolar 

Para garantir a permanência da criança, nos propomos a promover aprendizagens e 

cuidado, de forma a envolver a comunidade escolar na gestão participativa e intervir em 

situações desconfortáveis entre a família e as educadoras. 

As crianças são estimulados diariamente para alcançar os objetivos de aprendizagens, 

também contamos com o apoio de uma psicologa voluntária que realiza atendimentos as 

quintas-feiras com ou sem a presença da familia de promover saúde e conforto as crianças. 

Para além disso a Escola se coloca de forma aberta para a participação das famílias o que 

contribui diretamente para a não evasão das crianças desse espaço de ensino e aprendizagem. 

 
9.11 Programas e Projetos Específicos 

 Desenvolvemos na unidade escolar os seguintes projetos: 

 Projeto Acolhimento e Inserção: “Acolhimento é feito com amor”; 

 Projeto Alimentação Saudável; 

 Projeto Leitura: “O Mundo encantado do Era uma vez”; 

 Projeto de Passeios: “Explorar, conhecer e aprender”; 

 Brincar como direto dos bebes, das crianças bem pequenas e das crianças pequenas; 

 Plenarinha: A musicalidade das infâncias: de cá, de lá e de todo o lugar; em parceria com 

a SEDF; 
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10- AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

 
De acordo com Conselho de Educação do Distrito Federal, a avaliação é o processo 

educativo de diagnóstico, análise e aperfeiçoamento do processo de ensino e de aprendizagem 

das instituições educacionais, e abrange: 

I - avaliação das aprendizagens - consiste na apreciação qualitativa e quantitativa sobre 

dados relevantes do processo de ensino e de aprendizagem, organizada em avaliação de 

rendimento escolar e processos especiais de avaliação; 

II - avaliação institucional - processo avaliativo com a finalidade de reflexão coletiva, 

que possibilite a transformação social pela educação e conduza à efetivação da melhoria da 

qualidade do ensino, organizada em autoavaliação e avaliação externa 

a) Das aprendizagens 
 

 
A Escola Nossa Senhora de Filermo segue o disposto na LDB, que determina que, na 

educação infantil, “a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu 

desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental” 

(BRASIL, 1996, art. 31). Seguindo as orientações das Diretrizes de Avaliação (SEEDF, 2014), 

no que diz respeito ao processo avaliativo desenvolvido, a escola adota a avaliação formativa, 

uma vez que esta possibilita as melhores intenções para acolher, apreciar e avaliar o que se 

ensina e o que se aprende. 

Assim, a perspectiva adotada é a de avaliar para incluir, incluir para aprender e 

aprender para se desenvolver. Nesse sentido, a avaliação na Educação Infantil é realizada de 

forma processual e contínua, por meio de observação direta da criança nas atividades 

pedagógicas e cotidianas específicas de cada período, levando-se em consideração seu 

desenvolvimento biopsicossocial e cultural e suas diferenças individuais, abrangendo a 

formação de hábitos e atitudes. 

É realizado na escola o Conselho de crianças, esse que visa a auto avaliação das 

crianças e do grupo de crianças da turma. O Conselho acontece de acordo com a necessidade 

e interesse da turma. 

A avaliação se dá por meio do acompanhamento da organização do trabalho 

pedagógico, bem como o desenvolvimento da criança, sem objetivo de seleção, promoção ou 

classificação, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (BRASIL, 2010, p. 29), garantindo que: 

● A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das 
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crianças no cotidiano; 

● Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, 

fotografias, desenhos, álbuns, etc.); 

● A continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias 

adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pelas crianças (transição 

casa/instituição de Educação Infantil, transições no interior da instituição, transição Escola /pré- 

escola e transição pré-escola/Ensino Fundamental); 

● Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição 

junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação 

Infantil; 

● A não retenção das crianças na Educação Infantil. 

O(a) educador(a), por meio de observações sistemáticas e do registro diário, que é 

realizado ao longo do semestre, obtém informações importantes sobre as experiências 

vivenciadas pelas crianças, a qualidade das interações estabelecidas com seus pares e com os 

adultos presentes no âmbito escolar. 

Essas observações registradas fornecem ao educador uma visão integral da criança, 

bem como possibilita uma reflexão de sua prática pedagógica. O registro da avaliação do 

processo de aprendizagem e do desenvolvimento da criança é expresso através do Relatório 

Descritivo Individual da Criança (RDIC) e dialogado com os pais ou responsáveis, ao final do 

1° semestre e ao final do ano letivo. 

b) Institucional 
 
 

No que tange à avaliação institucional, a escola objetiva a identificação das 

potencialidades e das fragilidades dos diferentes setores da instituição. Por meio dela espera- 

se que o coletivo da escola, “localize seus problemas, suas contradições; reflita sobre eles e 

estruture situações de melhoria ou superação, demandando condições do poder público, mas 

ao mesmo tempo, comprometendo-se com melhorias concretas na escola” (FREITAS et. al, 

2009, p.38 ). 

Para tanto, faz-se necessário que todos os sujeitos envolvidos com a instituição 

participem desse processo. De acordo com esse entendimento, a Associação Cruz de Malta 

promove, anualmente, a avaliação institucional e conta, para tanto, com a participação das 

famílias das crianças atendidas e dos funcionários que nela atuam. Aos responsáveis, é entregue 

um questionário cujas questões apresentadas para avaliação, envolvem todos os aspectos 

relacionados ao atendimento das crianças, desde a sua chegada à instituição até o encerramento 

das atividades diárias, tais como: as interações estabelecidas entre os profissionais que atuam 
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na instituição com as crianças e com seus familiares, alimentação, saúde, higiene e participação 

das crianças nas atividades pedagógicas realizadas. Posteriormente, as percepções registradas, 

por eles, naquele instrumento, são tabuladas e seus resultados são analisados. 

A partir dessa análise são realizados os encaminhamentos necessários e possíveis, para 

a melhoria do atendimento prestado às crianças e às suas famílias. 30 Considerando a 

importância desse processo para a melhoria da qualidade do atendimento oferecido, os 

funcionários e a equipe gestora também se posicionam acerca dos aspectos positivos e 

negativos identificados no trabalho desenvolvido durante o ano em evidência, considerando os 

diferentes setores da instituição que, direta ou indiretamente, influem no trabalho realizado, 

levando-se em conta, também, a auto avaliação dos mesmos. 

Além do questionário elaborado pela equipe escolar, as famílias respondem a Pesquisa 

de Satisfação feita pela SEEDF e aplicada pelo Gestor que faz o acompanhamento da Escola 

no 2º semestre do ano letivo. O acompanhamento e a avaliação da Proposta Pedagógica da 

Escola Nossa Senhora de Filermo, consiste em reflexões das ações educativas desenvolvidas 

na Instituição. 

Tais reflexões acontecem nas reuniões de coordenação e também nos encontros com a 

comunidade escolar, na busca do aprimoramento dos serviços prestados à comunidade. 

A implementação da Proposta Pedagógica da escola é avaliada semestralmente em 

diferentes espaços, como por exemplo, nas reuniões de coordenação, nos dias destinados à 

formação, na Avaliação Institucional e nos Dias Temáticos durante todo ano letivo. As 

observações são registradas por todos os atores envolvidos no cotidiano educacional. 

Cada segmento elabora suas observações de acordo com suas atribuições e 

competências. Feito isso, os dados são registrados e analisados para exposição à comunidade, 

a fim de tomar decisões e intervir ainda durante o ano letivo, sempre que necessário. 

 

11 –PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

 
GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA 

 

A estrutura administrativa e pedagógica desta Instituição interage de forma 

democrática, primando pela valorização de todos os envolvidos no processo educativo. A 

gestão administrativa dá suporte à pedagógica que acompanha, orienta e avalia o trabalho 

desenvolvido pela equipe de profissionais. Adota um diálogo aberto, para assegurar a todos, 

principalmente aos alunos, um ambiente saudável, com respeito e amor, tornando as 
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experiências educativas prazerosas e significativas. Essa parceria possibilita mais autonomia 

frente às decisões a serem tomadas tanto no que se refere à estrutura pedagógica e recursos 

provenientes de verbas governamentais, quanto na realização dos objetivos e das metas 

propostas. 

As atividades educacionais sistemáticas e diretas com as crianças são desenvolvidas 

pelas professoras e monitoras. As de apoio e administrativas são de responsabilidade dos 

profissionais técnico-administrativos. Composição da equipe de trabalho. 

 

Admnistrativa 

 

A Gestão Administrativa escolar tem como objetivo principal garantir a manutenção 

do espaço físico e do patrimônio da escola. Isso é necessário, pois, para conseguir ter um ensino 

de qualidade é preciso utilizar os recursos disponíveis da melhor maneira possível. A Gestão 

Administrativa escolar é a organização, direção e manutenção dos recursos da escola para, 

assim, produzir os melhores resultados no processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, ela é a 

administração da escola de modo geral e a responsável por manter tudo funcionando. 
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GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Objetivos Estratégias/ Ações Metas 
Indicadores de 

avaliação 
Responsáveis 

 
Recursos 

  100% Anual    

 

 

 

 

 

 

 

Atender as 

necessidades da 

comunidade escolar 

com clareza e 

transparência no 

que diz respeito a 

documentos e 

demais 

necessidades; 

Garantir 

alimentação de 

qualidade para 

todos; Atender as 

demandas dos 

departamentos da 

SEEDF ligados a 

instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Promover 

momentos de 

convivência e 

valorização com os 

funcionários e 

comunidade 

escolar; Interceder 

nos problemas da 

comunidade 

escolar, escutando 

os seus anseios e 

necessidades 

visando soluções; 

Fazer cumprir plano 

de trabalho junto a 

SEEDF. 

 Garantia da 

qualidade e na 

segurança e no 

desempenho das 

crianças e dos 

profissionais que 

integram a 

Instituição tendo 

como base uma 

gestão que prima 

pela transparência 

nos procediment os 

administrativ os e 

pedagógicos   no 

que se refere à 

SEEDF e ACM na 

participação do 

Diretor Pedagógico 

juntamente com o 

Coordenador 

Pedagógico, 

Professores e 

Monitores, nos 

processos 

consultivos e 

decisórios, na 

colaboração, 

execução e 

avaliação do plano 

de trabalho e das 

práticas 

pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Equipe pedagógica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Registro das visitas 

da SEEDF; Registro 

das  ações 

realizadas; Registro 

dos atendimentos 

prestados; 

Documentos legais; 

Plano de trabalho 
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Pedagógica 
 
 
 
 

A Gestão Pedagógica é uma área específica de instituições de ensino. Ela é a 

responsável pelo planejamento pedagógico da escola, assim como pela definição das diretrizes 

e práticas educacionais que devem ser adotadas. Dessa forma, esse setor se conecta diretamente 

com a atividade-fim da sua escola. É ele que vai colocar a sua missão, visão e valores em 

prática, fornecendo insumos e diretrizes para que os seus colaboradores e professores ofereçam 

a melhor educação para as crianças. 
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Gestão Pedagógica 

Objetivos Estratégias/Aç ões Metas Indicadores de avaliação Responsáveis Cronograma Recursos 

  100%   Anual  

 

 

 

 

 

 

 
Acompanhar as atividades da 

equipe pedagógica durante os 

processos de planejamento, 

realização e avaliação, 

promovendo momentos de 

formação e assegurando 

desenvolviment o integral das 

crianças. 

Orientar e coordenar os 

processos de planejamento, 

desenvolviment o e avaliação 

de ações educativas por meio 

de encontros, coordenação 

pedagógica e momentos de 

formação; 

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; 

 
Elaborar, com a equipe, 

relatórios das atividades 

desenvolvidas, propondo 

soluções alternativas para as 

disfunções detectadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coordenação pedagógica; 

Diário de bordo; Atendimento 

à comunidade; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coordenador pedagógico; 

professores; monitores; 

famílias e comunidade escolar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Materiais pedagógico s; 

Equipamentos eletrônicos; 

Suportes para registro, tais 

como cadernos e atas; Livros 

e artigos de estudo; Etc. 

 

 

Plano de ação para Professores e Monitores 
 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOG 

RAMA 

*Implantar o PP. 

*Valorizar o contexto 

social do aluno e 

transformar em 

aprendizagem. 

*Favorecer a 

aprendizagem. 

*Envolver os pais no 

processo de ensino 

aprendizagem e na 

gestão escolar. *Inserir 

o brincar e interagir 

como forma de 

aprendizagem. 

*Releitura do 

PP. 

*Elaborar 

plano de 

curso em 

conjunto com 

os 

professores. 

*Participar 

dos cursos de 

formação. 

*Complementar a 

ação pedagógica 

com a participação 

da família com 

atividades de 

reforço em casa. 

*Realizar 

momentos de 

avaliação com pais 

e aluos, atividades 

lúdicas e 

brincadeiras 

dirigidas na área 

verde, no pátio e 

sala de aula, 

atividades em 

grupo. 

*Verificação da 

eficácia dos 

procedimentos 

*Equipe gestora, 

educadores e 

professores. 

Durante o 

ano Letivo 
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Plano de Ação da Secretária 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

*Atender os 

alunos, ao 

pessoal da 

unidade 

escolar e a 

comunidade 

prestando 

informações 

sempre que 

necessário. 

*Prestar 

informações e 

esclarecimento 

referentes ao 

funcionamento 

administrativo 

da unidade 

escolar e aos 

serviços por 

ele prestados, 

sempre que 

solicitado pelo 

Poder público 

em geral. 

*Atender toda a 

comunidade 

escolar, pais e 

responsáveis 

*Manter 

organizado os 

documentos 

oficiais; *Manter 

organizado os 

documentos dos 

alunos; 

*Organizar e 

dirigir o serviço 

de secretaria, 

*Organizar os 

arquivos de modo 

a garantir a 

segurança de via 

escolar, 

permitindo a 

localização rápida 

e eficiente de 

informações 

referente a mesma 

*Assinar 

juntamente com o 

(a) diretor (a) os 

documentos 

escolares dos 

alunos, bem como 

toda 

documentação da 

Secretaria 

*Manter 

atualizado a 

expedição da 

frequência e do 

rendimento 

escolar dos alunos 

*Preparar e 

expedir histórico, 

escolar, 

certificados de 

conclusão ou 

diploma e guia de 

transferência. 

*Em decorrência do 

desenvolvimento 

seguindo 

cronograma 

organizacional da 

entidade 

Diretoria e 

coordenadora 

Atendimento 

durante todo o ano 

letivo 
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Plano de Ação para Nutricionista 
 
 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 Obter 

diagnóstico 

de cada 

aluno 

 Zelar pela 

boa prática 

higiênico- 

sanitária 

 Supervisiona 

r as 

atividades de 

produção da 

alimentação 

 Acompanhar 

a 

implantação 

do cardápio 

Alcançar o 

controle de saúde 

e peso das 

crianças de baixo 

e sobrepeso 

 
Despertar o 

prazer de 

experimentar 

novos alimentos 

e sabores 

 Verificar o 

cumprimento 

dos objetivos 

específicos 

 Palestras 

semanais com 

alunos e 

educadores e 

alimentação 

saudável. 

 Pesagem mensal 

de alunos para 

verificar aulas e 

baixas de peso e 

crescimento 

proporcional. 

Dá-se diariamente, 

supervisionando a 

aplicação do cardápio 

 
Observando a 

mudança de hábitos 

alimentares dos alunos 

e seu desenvolvimento 

físico e psicológico. 

Nutricionista e 

profissionais da 

cozinha e Diretora 

Durante o ano 

Letivo 

 

Plano de Ação para Serviços Gerais 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Conservar e 

manter a escola 

limpa e em bom 

estado. 

Ter um ambiente 

prazeroso para as 

crianças e usuários 

em geral. 

Limpar, lavar, 

esterilizar, 

utilizar de todos 

os artifícios 

possíveis para 

limpeza e 

conservação do 

ambiente. 

Diariamente Profissionais e 

auxiliares da 

área. 

Diretora. 

Durante todo o 

ano. 
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Plano de Ação para Cozinheira 

 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Cumprir o 

cardápio 

indicado pela 

nutricionista. 

Fazer valer as 

regras de higiene 

na manipulação 

dos alimentos e 

do ambiente. 

Disponibilizar as 

refeições nos 

horários 

específicos. 

Que a criança tenha, 

boa alimentação e 

prazer ao desfrutar 

das refeições 

saudáveis. 

Disponibilizar 

alimentos e 

ambientes 

higienizados e livres 

de fungos e 

bactérias. Cumprir 

os horários das 

refeições. 

Analisar o 

cardápio e 

providenciar os 

alimentos 

indicados para sua 

execução. 

Promover a 

limpeza dos 

alimentos antes de 

manipulá-los e 

após. Organizar 

limpeza de 

ambiente e 

utensílios 

diariamente. 

Servir as refeições 

diariamente nos 

horários pré- 

determinados. 

Feita diariamente 

com a supervisão 

da nutricionista e 

da Direção 

Escolar 

Nutricionista, 

cozinheiras e 

auxiliares. 

Durante o ano 

Letivo 



63 
 

 
 

 

Plano de Ação Para Porteiro 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Abrir e fechar a 

Instituição nos 

horários pré- 

determinados. 

Receber os alunos 

monitorar a 

apresentação da 

carteira de 

identificação bem 

como o uso de 

uniforme. 

Realizar a 

chamada dos 

alunos no horário 

de saída 

observando 

minuciosamente a 

apresentação da 

carteira de 

identificação por 

pais ou 

responsáveis. 

Proporcionar 

ambiente tranqüilo 

na entrada e saída 

dos alunos. 

Disponibilizar 

ambiente seguro 

para que as crianças 

usufruam. Exigir por 

parte dos pais 

ou responsáveis o 

cumprimento dos 

horários de entrada e 

saída dos alunos. 

Iniciar 

atendimento 

diário aos alunos 

com segurança 

Cumprir os 

horários de abrir e 

fechar a instituição 

Exigir 

apresentação de 

identificação na 

entrada e saída dos 

alunos. 

Monitorar entrada 

e saída das demais 

pessoas nas 

dependências da 

Instituição. 

No decorrer do 

desenvolvimento 

das ações pela 

direção geral. 

Porteiro Durante todo o 

ano. 

 

 

 

 
12 –PLANO DE AÇÃO ESPECÍFICOS 

As concepções desta Proposta Pedagógica serão avaliadas processualmente em 

momentos como: rodas de conversa, F, conselho de classe, reunião de pais, dia letivo temático 

e acontecerá a partir de registros de observações das mudanças que se mostrarem necessárias. 

Os aspectos que configuram a implementação das ações a propostas englobamconforme 

abaixo: 

Plano de permanência 
 

Para garantir a permanência da criança, nos propomos a promover aprendizagens e 

cuidado, de forma a envolver a comunidade escolar na gestão participativa e intervir em 
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situações desconfortáveis entre a família e as educadoras. 

As crianças são estimulados diariamente para alcançar os objetivos de aprendizagens, 

também contamos com o apoio de uma psicologa voluntária que realiza atendimentos as 

quintas-feiras com ou sem a presença da familia de promover saúde e conforto as crianças. 

Para além disso a Escola se coloca de forma aberta para a participação das famílias o que 

contribui diretamente para a não evasão das crianças desse espaço de ensino e aprendizagem 

Estratégias para o êxito escolar 
 

 
A fim de manter uma busca ativa, de qualidade e atenta às famílias e suas 

necessidades a Escola realiza o controle da frequência das crianças por meio do Diário de 

Classe, observando o disposto no inciso IV do Artigo 31 da LDB “controle de frequência pela 

instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) 

29 do total de horas” (BRASIL, 1996). 

Quando a criança completa cinco faltas seguidas a Instituição entra em contato com a 

família por meio de telefone, verifica o motivo da ausência da criança e orienta a família sobre 

a importância da frequência escolar, bem como as consequências da infrequência. 

As famílias ficam cientes que os reiterados casos de infrequência ocasionará o 

desligamento da criança, conforme previsto em Estratégia de Matrícula 2018: “Proceder o 

desligamento da criança no trigésimo primeiro dia de faltas consecutivas.” (DISTRITO 

FEDERAL, p.7). 

A infrequência, após diálogo e sensibilização dos pais e/ou responsáveis, e ainda assim 

a criança continua infrequente é sinal de vulnerabilidade, de violação de direito, logo a criança 

é encaminhada para o Conselho Tutelar e as redes de apoio a criança. 

A Escola comunica à UNIPLAT e aos gestores que acompanham a Unidade Escolar 

o surgimento de vagas decorrentes de cancelamento, desligamento por infrequência ou por 

qualquer outro motivo. 
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13- PROJETOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE ESCOLAR 
PROJETO ACOLHIMENTO E INSERÇÃO 

 

 

“ACOLHIMENTO É FEITO COM AMOR” 
 

Tema Projeto Acolhimento e Inserção 

“Acolhimento é feito com amor” 

Público-alvo Crianças e famílias da instituição da Educação Infantil. 

Justificativa Permitir o desenvolvimento através do primeiro contato com a instituição que 

oferta a educação infantil conscientizando as crianças que é um lugar 

privilegiado, com acesso a oportunidades de estabelecer vínculos afetivos, 

compartilhar saberes, reorganizar e recriar experiências, favorecer vivências, 

inovar e criar cultura dentro de uma convivência diferente da família. 

Duração Durante o ano letivo 

Objetivo geral Reconhecer a escola como espaço aberto para seu desenvolvimento integral, 

ampliando seus conhecimentos já trazidos de casa estabelecendo uma relação de 

confiança recíproca entre professores, crianças e famílias. 

Objetivos específicos  Acolher de forma afetiva, cuidadosa e atenciosa todos os alunos da 

escola. 

 Apresentar atividades planejadas priorizando o brincar, buscando 

despertar a curiosidade e momentos de interação. 

 Estabelecer vínculo de confiança e respeito através do afeto entre 

professor e aluno. 

 Cuidar e educar com muita atenção nos primeiros dias de contato da 

criança ao ingressar ou regressar à escola. 

 Conhecer pais e responsáveis que estão acompanhando as crianças e 

observar atitudes e comportamentos dos mesmos vinculadas a experiência da 

separação familiar por determinado período do dia. 

Como se dará a escolha do estudante  Através da escula sencivel 

 rodas de conversas 

Componentes curriculares ou áreas do 

conhecimento envolvidos 

 O eu, o outro e o nós; 

 Corpo, Gestos e Movimento; 

 Traços, sons, cores e formas; 

 Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; 
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 Currículo em movimento do Distrito Federal 

 Diretrizes pedagógicas da ACM 

 

Detalhamento 

 
1° semana – O eu, o outro e o nós / Corpo, gestos e movimentos / Escuta, fala, 

pensamento e imaginação: 

Através da temática: Boas-Vindas, acolher diariamente de forma atrativa 

abordando os campos de experiência para melhor recepcionar para essa nova fase, 

proporcionar momentos em que conheçam a escola e os ambientes que poderá 

conviver dentro dela no decorrer do ano. 

Ao término da primeira semana é importante referir se a criança possui algum 

objeto que acompanha sempre (boneco, fralda de pano, etc.), e importante que 

esse objeto mesmo que não seja utilizado seja enviado junto com a criança para 

que não se sinta sozinha e caso utilizado se sintam confiantes. 

2° semana – Traços, sons, cores e formas / Espaço, tempo, quantidades, relações 

e transformações: 

Oferecer atividades de registro, musicalização através de cantigas de roda ou 

músicas infantis, buscar dessa forma o comprometimento e o respeito em roda de 

conversa relembrando os presentes em sala, os que faltaram, quantos faltam e 

novas possibilidades de atividades para que possam se conhecer, proporcionando 

o contato com o ambiente em que estão inseridos e relacionando ao espaço e locais 

de acesso na escola. A firmeza dos pais nesse momento tem papel extremamente 

importante, pois devem explicar aos filhos com muito carinho e amor que irão 

buscá-lo ao final da aula e que em breve vai demorar um pouco mais do que estão 

acostumados, porém que sempre virá ao final do dia, conscientizando 

gradativamente esse costume criando estabilidade e segurança para iniciar a 

terceira semana que passa a ser em horário integral e com a rotina completa de 

atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

 
Atualização COSINE/SUPLAY,abril de 2014 

 

 

Tema Projeto Alimentação Saudável 
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Público-alvo Toda a comunidade escolar 

Justificativa Ações de estímulo a adoção de hábitos alimentares saudáveis, por 

meio de atividades educativas que informem e motivem escolhas 

individuais; 

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

alimentação nutricionalmente equilibrada no ambiente escolar. 

Neste contexto, implantar uma campanha educacional sobre o 

alimento saudável é um importante instrumento de conscientização. 

Duração Durante todo o ano letivo 

Objetivo geral Promover o consumo de alimentos saudáveis e a consciência de sua 

contribuição para a promoção da saúde de uma forma atraente, 

lúdica e educativa. 

Objetivos específicos  Conscientizar os crianças e famílias sobre a importância e 

os motivos pelos quais nos alimentamos; 

 Estimular à alimentação a ingestão de frutas, legumes e 

verduras e outros; 

 Identificar cores, textura e os diferentes sabores dos 

alimentos; 

 Pesquisar e registrar sobre a alimentação da família; 
 Refletir sobre as suas ações diárias em relação a sua saúde, 

o que engloba cuidado e preservação com o meio ambiente e com a 

higiene; 

 Estimular a criatividade, a atenção e a imaginação; 

 Trabalhar a coordenação motora; 

 Proporcionar meios para que a criança possa conhecer 

todos os tipos de alimentos saudáveis; 

 Desenvolver o raciocínio lógico-matemático através do 

tema abordado; 

 Socializar o aluno com o próximo; 

 Estimular a linguagem oral e escrita; 
 Estimular o aluno a cuidar e a preservar o meio ambiente; 

 Hábitos alimentar da cidade e do campo; 

 Identificar as diferentes tonalidades e cores dos alimentos; 

 Hábitos de higiene pessoal e com os alimentos; 

Como se dará a escolha do estudante  Através da escula sencivel 

 rodas de conversas 

Componentes curriculares ou áreas do 

conhecimento envolvidos 

 O eu, o outro e o nós; 

 Corpo, Gestos e Movimento; 

 Traços, sons, cores e formas; 

 Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; 

 Currículo em movimento do Distrito Federal 

 Diretrizes pedagógicas da ACM 

Detalhamento Trabalhar com recorte de frutas, verduras e legumes e pedir que as 

crianças construam um prato que represente uma alimentação 

saudável; 

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

 Conversas sobre as preferências através da degustação; 

 Conversa com uma nutricionista; 

 Atividades com figuras; 

 Cozinha Experimental e elaboração de receitas; 

 Exposição de trabalhos; 

 Atividades Lúdicas; 

 Produção de horta doméstica; 

 Analise do cardápio da creche e fazer um prato para degustação; 

 Confecção da horta; 

 Etiqueta Social: Comer de boca fechada, muito obrigada, por 

favor. 

 Fazer compras de frutas; 

 Fantoches; 

 Brincadeiras e desafios. 

 

 

 

 

PROJETO LEITURA 

 

“O MUNDO ENCANTADO, ERA UMA VEZ” 

 

 
Atualização COSINE/SUPLAY,abril de 2014 

 

 

Tema Projeto Leitura 

“O Mundo encantado do Era uma vez” 

Público-alvo Toda a comunidade escolar 

Justificativa O presente trabalho vem nos mostrar a importância que a releitura de 

obra de arte tem na vida da criança. E o papel do educador sendo o 

mediador neste processo. Quando a criança entra em contato com a 

arte a criança pode expressar seus sentimentos, medos e frustrações. 

A criança na educação infantil precisa ser estimulada e ter o contato 

com o mundo das obras de arte conhecendo e adquirindo uma 

sensibilidade e capacidade de lidar com formas, cores, imagens, 

gestos, fala e sons e outras expressões. Na releitura isso é possível, 

conhecer obras de arte em profundidade e, ao mesmo tempo, usar ao 

máximo a criatividade ao tentar recriá-las. 

Duração Durante todo o ano letivo 
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Objetivo geral Investigar as práticas de leitura e como esta 

poderá contribuir na melhoria da habilidade de 

interpretação de textos e, conseqüentemente na 

formação de alunos leitores. 

Objetivos específicos  Estimular a oralidade e a criatividade de 

cada criança; 

 Desenvolver o gosto pela leitura; 

 Identificar o sonho de cada criança; 

 Reconhecer os personagens da história; 

 Mostrar o mundo da Fantasia e do Faz de 

Conta; 

 Proporcionar momentos que estimulem o 

raciocínio; 

 Adquirir autonomia; 

 Enriquecer o vocabulário. 

 Interação entre criança e familia através 

de leituras e produões artisticas. 

 Conhecer o mundo das obras de artes e 

seus diversos autores 

 Expressar seus sentimentos, medos e 

frustrações; 

 Descobrir suas habilidades 

Como se dará a escolha do estudante  Através da escula sencivel 

 Rodas de conversas 

Componentes curriculares ou áreas do 

conhecimento envolvidos 

 O eu, o outro e o nós; 

 Corpo, Gestos e Movimento; 

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

 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; 

 Currículo em movimento do Distrito Federal 

 Diretrizes pedagógicas da ACM 

Detalhamento Rodinha para conversa informal, troca de ideias e análise de 

conhecimentos prévios; 

Apresentar livro para as crianças– manusear e conhecer a história; 

Dramatização; 

Registro feito pelas crianças através de desenho e oralmente; 

Lista de personagens; 

Trabalhar linguagem oral e escrita; 

Exploração dos personagens e modelagem dos mesmos; 
 

ATIVIDADES PREVISTAS 

Conversa informal sobre histórias que gostam; 

Sacola Literária 

Cuidado com os livros; 
Falar sobre autor e ilustrador de cada livro; 

Ler a história; 

Debate sobre a história; 

Reprodução coletiva da história; dramatização de histórias 

conhecidas, onde as crianças sejam as personagens; 

Identificação de valores encontrados nas personagens das histórias; 
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 Desenho livre; 

Modelagem dos personagens. 

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

manuseio dos alunos (cantinhos da leitura); 

Stands. 

 
 
 
 

 

PLENARINHA 

X PLENARINHA - Criança arteira: faço arte, faço parte. 

Criança arteira: Criança que faz arte ou criança bagunceira? Não importa. O 

importante é que interaja, que goste e que faça parte. No sobe e desce do rolo o que vai sair ninguém 

sabe. O que se sabe é que é arte. Rabisco sem intencionalidade, mas que desenha sabiamente um 

sorriso de verdade. Arteiros de chão e de colo, despidos de qualquer vaidade. Criança arteira... 

Bem, poderia chamar bagunçarte.” (Lúcia O. Ferreira) 

 

 

Tema Plenarinha 

Projeto musicalidade das infâncias 

Público-alvo Toda a comunidade escolar 

Justificativa A Plenarinha é um projeto da Subsecretaria de Educação Básica 

- SUBEB, sob a coordenação da Diretoria de Educação Infantil - 

DIINF, realizado por toda a comunidade escolar, voltado, 

prioritariamente, à Educação Infantil e ao primeiro ano do Ensino 

Fundamental da rede pública de ensino do Distrito Federal. O 

tema arte, indicado pela comunidade escolar para 2022, traduz a 

escolha e a participação das crianças, é amplo e detentor de uma 

linguagem permeada de inúmeras possibilidades pedagógicas e 

de relevância na Educação Infantil. 

Duração De acordo com o cronograma da SEDF 

Objetivo geral Por meio da arte, fazer com que a criança percebe e compreende 

o ambiente e expressa a sua atuação, que é um recurso que 

impulsiona o desenvolvimento de habilidades sob diferentes 

perspectivas atravês dasa artes. 
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Objetivos específicos  •Vivência de atitudes de colaboração, solidariedade e respeito, 

identificando aos poucos semelhanças, diferenças e diversidade 

em seus grupos. 

 • Reconhecimento das diferentes profissões existentes e sua 

importância para a sociedade 

 •Atividades com música usada como fundo para a formação do 

repertório de memória e estimulação ao trabalho corporal livre. 

 • Observação e contato com artistas e suas obras, com ênfase 

na cultura nacional. 

 • Realização de atividades explorando os movimentos 

corporais (danças e gestos). 

 •. Reconhecer as diferenças culturais, estabelecendo relações 

de aprendizagem mútua, respeito e igualdade social. 

  • Conhecimento das diversas manifestações culturais, do seu 

grupo de origem e de outros grupos, demonstrando atitudes de 

interesse, de respeito e de participação, valorizando a 

diversidade. 

 • Respeito à diversidade e desenvolvimento de atitudes de 

ajuda e colaboração. 

 • Reconhecimento das diferentes profissões existentes e sua 

importância para a sociedade. 

  •. Perceber e experimentar as possibilidades do próprio corpo, 

de movimentos e expressões. •Interação com outras crianças 

por meio do movimento. 

 •Percepção de seus limites e potencialidades corporais. 

 • Confecção de brinquedos com materiais alternativos. 
 • Desenvolvimento da coordenação motora global por meio de 

atividades exploratórias de espaços estruturados com diferentes 

implementos - corda, bolas, barbante entre outros. 

  • Desenvolvimento das habilidades de manipulação por meio 

de brincadeiras como segurar, lançar, receber, jogar. 

 •Participação em brincadeiras para que o equilíbrio corporal 

seja desenvolvido (andar sobre uma corda). 

 • Relato de experiências vividas. 

 •Ampliação e adequação progressiva do vocabulário. 

 • Reconhecimento do próprio nome e do nome dos colegas. 
 • Conhecimento do alfabeto, de forma paulatina associando-o a 

palavras familiares. 

 •. Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, 

por meio da linguagem oral e escrita, de fotos, desenhos e 

outras formas de expressão. 

 • Realização de contagem oral em situações diversas. 
 • Desenvolvimento de noções simples de estimativa e de 

cálculos mentais elementares. 

 •Identificação de figuras geométricas. 

 •Percepção, identificação e nomeação das cores nos objetos. 

Como se dará a escolha do estudante  Através da escula sencivel 

 Rodas de conversas 

Componentes curriculares ou áreas do 

conhecimento envolvidos 

 O eu, o outro e o nós; 

 Corpo, Gestos e Movimento; 

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

 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; 

 Currículo em movimento do Distrito Federal 

 Diretrizes pedagógicas da ACM 

Detalhamento Será ultilizado o Guia nas Coordenações Pedagógicas para garantir 

que os planejamentos dialoguem com o tema da X Plenarinha, visto 

que na arte da criança arteira é necessário imprimir intencionalidade 

educativa, garantindo, simultaneamente, os direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento bem como a proposição de 

experiências educativas a partir dos campos de experiência. 
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PROJETO PASSEIOS 

“EXPLORAR, CONHECER E APRENDER” 

 

 
Atualização COSINE/SUPLAY,abril de 2014 

 

 

 

Tema Projeto de Passeios 

“Explorar, conhecer e aprender” 

Público-alvo Crianças da creche 

Justificativa  
O Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil afirma que 

as crianças constroem o conhecimento a partir das interações que 

estabelecem com as outras pessoas e com o meio em que vivem. 

Então, as aprendizagens são construídas com as pessoas e os espaços! 

A interação com adultos e outras crianças ajuda o pequeno a 

significar o mundo e a si mesmo, a realizar um número crescente de 

diferentes aprendizagens e a constituir-se como um ser histórico 

singular. 

Nessa jornada, cabe ao educador a imprescindível tarefa de planejar, 

participar, mediar e proporcionar às crianças um espaço físico 

adequado, provocador, um ambiente acolhedor e seguro. Assim, as 

crianças podem, de várias formas, conhecer e experimentar o 

ambiente em que vivem, com interferências que, de maneira indireta, 

ampliam suas pesquisas e enriquecem as descobertas. 

Duração Durante o segundo semestre do ano letivo 

Objetivo geral O objetivo é trazer o desconhecido para ser pesquisado, descoberto e 

ampliar gradativamente os espaços utilizados pelos grupos em suas 

brincadeiras. É a aventura das crianças que se apropriam de novos 

lugares e fazem suas descobertas, exercitam-se em uma caminhada… 

e uma infinidade de situações desafiadoras que geram crescimento. 

Objetivos específicos Explorar e conhecer novos ambientes 

Perceber-se com autonomia em ambientes diferentes 

Como se dará a escolha do estudante: 

Através da escuta sensível 

rodas de conversas 
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Como se dará a escolha do estudante Através da escuta sensível 

Rodas de conversas 

Componentes curriculares ou áreas do 

conhecimento envolvidos 

O eu, o outro e o nós; 

Corpo, Gestos e Movimento; 

Traços, sons, cores e formas; 

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

Currículo em movimento do Distrito Federal 

Diretrizes pedagógicas da ACM 

Detalhamento Os passeios serão organizados de acordo com o local escolhido e a 

necessidades para sua realização seguindo um protocolo de 

planejamento: 

Todos os passeios sejam nas proximidades ou em locais culturais 

(zoológico, parques, planetário, etc.) devem previamente ser 

comunicados aos responsáveis que assinaram uma autorização dos 

mesmos. 

Entender as possibilidades de cada faixa etária de crianças 
Após a escolha do local, deve-se organizar os recursos que serão 

utilizados no asseio (Alimentação, condução, materiais 

pedagógicos...) 

É um ponto essencial de segurança que o número de adultos para 

monitorar todas as crianças seja adequado. Por isso o número de 

adultos deve ser bem definido de acordo com as autorizações dos 

responsáveis. 

Cada passeio deve ser planejado previamente com atividades e roteiro 

de acordo com o local. 
Já no local do passeio todos devem estar com os olhares totalmente 

voltados para as crianças e tudo deve ser registrado em forma de fotos 

vídeos e observações escritas. 

O planejamento feito para o passeio deve ser cumprido 

rigorosamente, (brincadeiras, momento da alimentação, 

exploração...) 

 
 

 

BRINCAR COMO DIRETO DOS BEBES, DAS CRIANÇAS BEM PEQUENAS E DAS CRIANÇAS 

PEQUENAS 
 

 

 

 

Tema Brincar como direto dos bebes, das crianças bem pequenas e das 

crianças pequenas 

Público-alvo Crianças da creche 
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Justificativa  
De acordo com os educadores, brincar é essencial para o 

desenvolvimento infantil, propostas pedagógicas que priorizam a 

brincadeira no centro das atividades escolares da Educação Infantil 

são a melhor forma de trabalhar o desenvolvimento das crianças. 

O momento da brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento 

para a criança. Através do brincar ela aprende, experimenta o mundo, 

possibilidades, relações sociais, elabora sua autonomia de ação, 

organiza emoções. 

Ao brincar, os bebês estão descobrindo a si mesmos e ao mundo ao 

seu redor. Crianças são “pequenos cientistas”, que aprendem 

experienciando e explorando o corpo, texturas, sons, lugares, cheiros, 

cores, pessoas. Ao experimentar, elas analisam, elaboram 

intuitivamente estatísticas, fazem outras experimentações, avaliam, 

testam hipóteses e assim vão descobrindo o mundo. Cada uma do seu 

jeito. 
. 

Duração Durante o ano letivo 

Objetivo geral Entender que a crianças se desenvolvem em vários aspectos através 

do brincar. Sendo assim através do lúdico desenvolvem autônoma, 

autoconhecimento a medida que se percebem no meio em que 

vivem. 

Objetivos específicos Interagir com texturas, cores, tamanhos, noção de transparência, 

permanência do objeto. 

Perceber de tamanhos, explorar o corpo, dentro e fora, equilíbrio, 

criatividade. 

Exploração de texturas, conhecimento corporal, motricidade, sabor e 

cor. 

Através de músicas, adquiri ritmo, percepção auditiva, motricidade, 

equilíbrio. 

Adquirir autonomia e autoconhecimento. 
Desenvolver lateralidade e coordenação motora através de danças e 

brincadeiras. 
 

Explorar vários ambientes de casa e da creche. 

Como se dará a escolha do estudante Através da escuta sensível 

Rodas de conversas 

Componentes curriculares ou áreas do 

conhecimento envolvidos 

O eu, o outro e o nós; 

Corpo, Gestos e Movimento; 

Traços, sons, cores e formas; 

Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; 

Currículo em movimento do Distrito Federal 

Diretrizes pedagógicas da ACM 

Detalhamento O desenvolvimento se dará através de diversas atividades lúdicas 

feitas e sala de aula e fora (nos espaços externos da creche) tendo 

como base os centros de interesses. Essas atividades deverão ser 

acompanhadas pelo professo e educador, deverão envolver, 

brincadeiras, jogos, manuseio de materiais com texturas diferentes, 

músicas, tudo para que a criança brinque e explore todos os ambientes 

da creche livremente. 

Sugestões de atividades: 

Luvas sensoriais: Material: Encha luvas de médico com materiais 

diferentes (feijões, algodão, moedas, líquidos, areia…) amarre bem 

as luvas para nada escapar. Para evitar que as luvas furem você pode 

por duas luvas, uma sobre a outra. 
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Estimulação: Entregue as  luvas  para os  bebês  e  deixe  que  eles 

brinquem, apertem, mordam e percebam as diferenças dessas. 

Quando o bebê pegar uma luva você pode nomeá-la: é macia, essa é 

dura… Cuide para as crianças não furarem as luvas com os dentes. 

Chocalhos: Material: Garrafas pet de tamanhos diferentes com 

diferentes materiais dentro (feijão, arroz, miçangas coloridas, 

pedaços de macarrão, água com purpurina…). Feche bem a tampa 

passando fita adesiva para não correr o risco de algum bebê abrir o 

chocalho. 

Estimulação: Entregue os chocalhos para os bebês. Deixe que 

brinquem com os sons e explorem os objetos. Você pode cantar uma 

música e ir sacudindo os chocalhos nesse ritmo para que os bebês 

iniciem sua percepção de ritmo. 

Móbiles de objetos: Material: objetos que os bebês possam pegar e 

pôr na boca pendurados no teto de modo que eles possam alcançar 

quando ficam em pé. (Pode ser brinquedos da sala, os chocalhos ou 

luvas feitas nas atividades anteriores). 

Estimulação: Encha a sala com esses objetos pendurados em 

diferentes alturas, mas que em todas as crianças consigam alcançar. 

Deixe que os bebês engatinhem ou andem até esses objetos e 

interajam com estes: puxando, empurrando, apetando, tentando pôr 

na boca. 

Cozinha de gente grande: Material: Utensilio de cozinha não 

perigosos (panelas, conchas, escumadeiras, coadores, copos e pratos 

de plástico…) 
Estimulação: Deixe os objetos no chão para os bebês interagirem. 

Deixe que batam uma coisa na outra para experimentarem os sons, 

que coloquem objetos dentro um do outro. Brinque com as crianças 

de “fazer comidinha” mostrando como usar cada objeto. 

Tecidos: Material: diversos retalhos grandes de tecidos (pode ser 

TNT), várias cores e tamanhos. 

Estimulação: distribua os tecidos no chão e deixe os bebês 

explorarem. Brinque com os bebês passando os tecidos em sua pele, 

usando para cobrir o rosto ou objetos e brincar de esconder, coloque 

um bebê sobre um tecido maior e o puxe pelo espaço. Quando o bebê 

pegar um tecido e mostrar para você comente sobre a cor dele. 

 

 

 

 

 

 
 

“LIVRO DA VIDA” 
 

Tema Projeto Livro da Vida 

Público-alvo Crianças da instituição da Educação Infantil. 
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Justificativa O livro da vida é um amigo, um diário, um instrumento pedagógico, que 

acompanha a rotina de cada turma. Esse livro relata os acontecimentos do dia-a- 

dia das crianças na escola. É realizado em um momento especial, em que as 

crianças ficam ao redor da professora que conduz essa divertida brincadeira, em 

que cada um pode se expressar da sua forma. A professora escreve de forma fiel 

o que foi falado por cada criança, estimulando todos a participarem através da 

fala, de desenhos, colagens, pinturas etc , utilizando as diferentes linguagens. 

Duração Durante o ano letivo 

Objetivo geral Desenvolver um "diário" para registrar nossa caminhada de descobertas e 

experiências , reconhecendo a escola como espaço aberto para seu 

desenvolvimento integral, ampliando seus conhecimentos já trazidos de casa 

estabelecendo uma relação de confiança recíproca entre professores, monitores e 

crianças. 

Objetivos específicos 


Relembrar fatos interessantes que aconteceram no colégio no dia 

anterior 

 Desenvolver a temporalidade; 

Trabalhar com a livre expressão, texto, desenho e pintura; 

Socializar os acontecimentos das diferentes disciplinas da turma; 

Desenvolver a oralidade; 

Expor e discutir diferentes modos de ver a aula e a vida 

Como se dará a escolha do estudante  Através da escula sencivel 

 rodas de conversas 

Componentes curriculares ou áreas do 

conhecimento envolvidos 

 O eu, o outro e o nós; 

 Corpo, Gestos e Movimento; 

 Traços, sons, cores e formas; 

 Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações; 

 Currículo em movimento do Distrito Federal 

 Diretrizes pedagógicas da ACM 

 

Detalhamento 

Ele funciona como um portifólio no qual os alunos e/ou professores e monitores, 

registram todos os dias ao final da aula o que aprenderam, seja o conteúdo 

pedagógico/acadêmico ou a educação para a vida (ética e valores). 

 

 

 

14- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 
O PP será avaliado mediante o resultado das ações propostas visando o 

desenvolvimento das aprendizagens, a qualidade e excelência de um trabalho feito em equipe 

e embasado nos aspectos éticos e morais, culturais e sociais levando em conta a trajetória da 
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comunidade escolar, não só para garantir um processo formativo e o sucesso para as crianças, 

como também para cumprir o seu compromisso com a sociedade. 

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

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

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

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

Em relação à avaliação do projeto formal entre pais e funcionários, é realizado nas 

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

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

avaliação é um processo diário, no que tange a captação de subsídios para a melhoria da 

qualidade da educação. 

Posteriormente, é analisada pela direção e pela mantenedora, que ponderam e trazem 

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

infraestruturas, imediatos ou próximos, dentro da nossa instituição. Nesse sentido a instituição, 

entende que o acompanhamento, controle e avaliação do PP envolvem momentos destinados a 

essa reflexão das ações, práticas e concepções contidas neste documento. 

Em nossa proposta pedagógica temos a preocupação de garantir essa continuidade em 

nossas ações e projetos, necessitando de tempo para que sejam aprimorados, visando o alcance 

dos objetivos que muitas não são em curto prazo,a Proposta Pedagógica é um documento vivo 

e que demonstra a real identidade da Instituição que se adequa a necessidade de toda a 

comunidade escolar. Novos tempos: Desafios frente à pandemia de COVID-19 . 

AVALIAÇÃO COLETIVA 

As ações desse PPP serão avaliadas processualmente em momentos como: 

coordenação Pedagógica, reunião de pais, dia letivo temático e acontecerá a partir de registros 

de observações das mudanças que julgarem necessárias. Todos esses coorelacionados são 

tempos, espaços, momentos e dados que servem para essa avaliação do documento. 

 
PERIODICIDADE 

Diante das práticas pedagógicas diárias, percebe-se também que, todos acham 

relevante o brincar na educação infantil, que é através dessa prática as crianças aprendem por 

meio do lúdico a desenvolver as habilidades e autonomia, é possível inferir que a revisão do 

documento se dará durante todo ano letivo, pois o PPP é um documento vivo e que demonstra 

a identidade da Instituição se adequando a necessidade de toda a comunidade escolar. 
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ANEXOS 

APÊNDICES 

 
MATRIZ CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 

Instituição Educacional: ESCOLA NOSSA SENHORA DE FILERMO 

Etapa: Educação Infantil 

Módulo: 200 dias letivos 

Regime: anual 

 
DIREITO DE 

APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

 
 

CAMPO DE 

EXPERIÊNCIA 

CRECHE PRÉ-ESCOLA 

  B
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 2
º 

P
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Conviver 

Brincar 

Participar 

Explorar 

Expressar 

Conhecer-se 

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 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

  

CARGA HORÁRIA TOTAL (em horas) 50 50 

CARGA HORÁRIA TOTAL DA JORNADA 
ANUAL (em horas) 

800 800 

OBSERVAÇÕES: 

1. Horário de funcionamento da Instituição: 7h30min às 17h30min 

2. Jornada, turno, horário das aulas: 

Integral: 7h30min às 17h30min 

 
3. Os horários constantes dos itens enumerados, 1 e 2, podem sofrer alterações para adequação da 

organização pedagógica da instituição educacional, no início de cada ano letivo, observada a carga horária 

aprovada. 
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