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Apresentação 

 

A composição deste Projeto Político-Pedagógico (PPP) foi elaborada, 

registrada e publicada a partir das reflexões e discussões tecidas ao longo dos anos 

por gestores, professores, servidores e famílias das crianças do Jardim de Infância 

106 Norte. Cada um deles deu sua contribuição com a finalidade de retratar um 

documento que demonstrasse a identidade da unidade escolar, direcionando as 

ações pedagógicas, aliadas à organização curricular, com ênfase no cuidar e educar, 

brincar e interagir, garantindo seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento. 

Com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e o 

Currículo em Movimento da Educação Infantil do Distrito Federal, as ações 

pedagógicas e a organização curricular foram inseridas neste Projeto Político-

Pedagógico com intuito de promover o desenvolvimento integral da criança pequena, 

garantindo assim o acesso dela aos processos de conhecimento e aprendizagem no 

tempo e espaço da infância imerso nos campos de experiências. 

Anualmente o Projeto Político-Pedagógico dá-se por um processo de 

atualização e reformulação, adaptando aos documentos mandatórios, Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), Diretrizes Nacionais Curriculares (DNC) que norteiam as 

nossas ações pedagógicas, assim o Projeto Político-Pedagógico torna-se um 

documento flexível, participativo, dinâmico e intencional, que encaminha-se 

atualizado perante as normativas da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

Na Semana Pedagógica do ano letivo de 2022, com a temática “Condições e 

ambientes favoráveis para as aprendizagens das crianças pequenas”, com o retorno 

presencial, foi discutido como se daria nosso trabalho ao longo do ano com olhar 

atento às documentações vigentes, no intuito de manter os profissionais da unidade 

escolar atualizados e adequar suas práticas às novas legislações e ao Currículo em 

Movimento da Educação Infantil.  

O Projeto Político-Pedagógico é elaborado, portanto, em um processo 

coletivo. Uma das atividades realizadas no início deste ano letivo foi o questionário 

“Diagnóstico da Realidade da Comunidade Escolar”, disponível no diagnóstico da 

realidade escolar neste PPP, além da composição de um grupo de trabalho, 

Comissão do PPP, para a redação e atualização deste documento. 
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1. Histórico da Unidade Escolar 

 

 

Esta Instituição Educacional foi criada conforme a Resolução nº 85/77-CD, 

aprovada pelo Conselho Diretor da Fundação Educacional do Distrito Federal, no uso 

de suas atribuições estatutárias, em sua 268ª Reunião Ordinária, realizada em 14 de 

abril de 1977, cujo teor está assim expresso: 

 

1- “Criar o Jardim de Infância 106 Norte, localizado na SQN 106 Brasília-

DF, o qual passará a integrar a rede oficial de ensino do Distrito Federal. 

2- A Unidade de Ensino a que se refere o item anterior com 875m² de área 

construída, que atenderá alunos de pré-primário, na faixa etária de 4 a 6 anos, é 

composta de 4 salas de aula. 

  

Desde a sua fundação até os dias de hoje, a Unidade Escolar passou por 

apenas uma reforma estrutural: houve ampliação de uma sala de referência e a 

mudança da área do parquinho que era localizado em frente à unidade escolar. O 

parquinho passou para o fundo da unidade escolar e atualmente a mini horta, que era 

ao fundo da instituição, foi transferida para este espaço em frente à unidade escolar 

que era o parque de areia inicialmente. Tem também uma piscina que não consta na 

planta e nem a data de sua construção. 

  Ao longo dos anos e com as verbas repassadas para a unidade escolar 

(PDAF/PDDE), sempre há a realização de pequenas reformas, manutenção na parte 

elétrica, na piscina, nos pisos, na pintura, no muro do parque de areia, mini horta, 

como também a organização para melhor utilização do espaço. Foi criado um 

depósito de material pedagógico e uma sala exclusiva para o arquivo de documentos 

da unidade escolar. Houve ainda o aproveitamento de um ambiente ocioso para a 

organização de uma sala de bem-estar para todos os servidores da escola. 

 Vale ressaltar que a unidade escolar está em resgate dos fatos e situações que 

marcaram a trajetória da nossa história, para o seu destaque como patrimônio da 

comunidade, com pesquisas nos arquivos existentes bem como com as pessoas que 

viveram esse processo, para enriquecer esta proposta. 
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Caracterização Física: 

 

 O Jardim de Infância 106 Norte tem um espaço físico com boa estrutura para 

acolher as crianças, as famílias, professores e servidoras, porém ainda necessita de 

reformas estruturais, principalmente no telhado, canaletas de águas pluviais e 

adequações para a acessibilidade em alguns espaços, como os banheiros das 

crianças e dos adultos. 

 

1. Salas 

● 01 - Biblioteca e Informática; 

● 01 - Sala dos Professores; 

● 05 - Salas de Atividades / Referência; 

● 01 - Sala de Orientação Educacional; 

● 01 - Direção e Secretaria. 

 

2. Banheiros 

● 01 - Professores/Servidores (com duas cabines); 

● 01 - Orientação Educacional (com chuveiro); 

● 01 - Direção/Secretaria; 

● 05 - Sendo 01 em cada sala de atividade/referência (com duas cabines 

e vaso sanitário infantil). 

 

3. Depósitos 

● 01 - Materiais pedagógicos; 

● 01 - Arquivo da documentação de crianças/professores da UE; 

● 01 - Material de limpeza; 

● 01 - Gêneros alimentícios. 

 

4. Áreas internas e externas comuns 

● 01 - Pátio interno coberto; 

● 01 - Pátio externo; 

● 01 - Parque de areia; 

● 01 - Piscina; 
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● 01 - Cozinha; 

● 01 - Mini horta 

 

Figura: Planta Baixa JI 106 Norte 

 

 O pátio interno da unidade escolar é coberto e facilita a realização de atividades 

pedagógicas e/ou recreativas mesmo em dias ensolarados ou chuvosos, porém 

favorece a interferência acústica nas atividades, visto que existe uma ligação direta 

com as salas de atividades. 

  No mesmo pátio, há duas grandes mesas onde as crianças lanchavam. Desde 

2020 transformamos este espaço em um Ateliê de Artes e as crianças passaram a 

lanchar nas suas respectivas salas, pois o projeto de autosservimento foi 

concretizado, além das crianças em sala disporem de um tempo maior para fazerem 

suas refeições.  
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                                        Foto: Crianças do 2º período no ateliê de arte 

Nesse sentido, a professora organiza melhor o autosservimento, as crianças 

adquirem mais autonomia e flexibilidade com o tempo do lanche para a higienização, 

saborear e mastigar melhor os alimentos, assim como o descarte correto dos lixos, 

em vista de uma alimentação tranquila, segura e saudável. 

Com o retorno presencial das atividades em 2022, o lanche continua em sala, 

para melhor distanciamento e higienização das mesas com a rotina do “Projeto de 

Autosservimento”, mas com os cuidados pós pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: autosservimento das crianças,  

anterior a pandemia 
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Foto: Lanche oferecido em sala - Retorno presencial 2021/2022 

 

 

 

Foto: Lanche individualizado - retorno presencial  

 

 

Foto: lanche individualizado 

 As salas de atividades são amplas e facilitam a circulação das crianças e a 

organização das atividades de livre expressão, brincadeiras. Nesse espaço, as 

professoras interagem com as crianças por meio de rodas de conversa, de 

brincadeiras, e das atividades pedagógicas de registros aliadas aos projetos. 

 As salas de atividades possuem banheiros adequados para as crianças 

pequenas, porém sem acessibilidade para as crianças com deficiência física. As 

janelas das salas são grandes e com ventilação, mesmo assim contamos com 

ventiladores. As salas também possuem boa iluminação por conta da claraboia. 
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Foto:Pia  entrada 

da escola 

    

Com a pandemia e prevendo o 

retorno das atividades presenciais, nossa escola passou por alguns reparos e ajustes 

nas salas e banheiros para melhor receber as crianças. As pias dos banheiros foram 

trocadas para melhor higienização das crianças. Houve mudança também na entrada 

da escola, nos pátios interno, externo e parque de areia com a colocação de pias para 

a higienização das mãos. Nestes espaços foram instalados totens para a colocação 

de álcool gel e sabonete e pintura no chão para demarcar o distanciamento para a 

entrada e saída das crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

Foto: Pia  pátio Externo                             Foto: Pia interna da escola 
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Foto: pátio interno                                                   Foto: pátio externo 

 

O Jardim de Infância 106 Norte está localizado na SQN 106 Norte, quadra bem 

arborizada e constituída por onze blocos residenciais particulares, uma escola classe, 

dois parques infantis e uma quadra de esportes. A vizinhança, em sua maioria, é 

constituída de servidores de diversos órgãos públicos distritais e federais. 

 

 

Dados de identificação da escola: 

 

Telefone: 3901-7521 

CNPJ da APM (Associação de Pais e Mestres): 00.487.710/0001-98 

E-mail: ji106norte.ppc@edu.se.df.gov.br   

  

Servidores do Jardim de Infância 106 Norte 

       

Equipe de direção: 

Diretora: Silvana Goulart Peres 

Vice-Diretora: Vilene Reis Barboza 

Chefe de Secretaria: Raquel Lucas da Silva  

 

Coordenação Pedagógica: 

Najla Hachem 

 

Professores: 

Dayane Alves Batista – professora de contrato temporário 

Gabriela Dias Pereira – professora de contrato temporário 

Girlene da Silva Reis – professora efetiva 

Jacileide Cristina Ferreira – professora efetiva 

Irenice Pereira da Silva – professora de contrato temporário 

Maria Erivanda Madeira Oliveira – professora de contrato temporário 

        Albanyzy Maria de A. F. Carvalho - professora de contrato temporário 

mailto:ji106norte.ppc@edu.se.df.gov.br
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Osmayna Milena Oliveira – professora efetiva  

Shadia Scarlet Rodrigues Barcelar  – professora de contrato temporário 

Viviane Eduardo Santana da Rocha – professora efetiva 

 

Professora da Biblioteca Escolar 

Cristina Rodrigues Cardoso 

 

Membros do Conselho Escolar desde 2017:  

Segmento pai: Andrea da Silva Oliveira 

Segmento magistério: Silvana Goulart Peres 

Segmento carreira assistência: Raquel Lucas da Silva 

                                             

Agentes de Vigilância: 

Ronaldo de Almeida Dantas 

Nivaldo Evangelista dos anjos  

Antonio Carlos Rodrigues Macedo 

Raimundo Santana Lima 

 

Agentes de Portaria 

Joelma de Sousa Lima 

Teresa Lopes do Lago 

 

Merendeira Escolar: 

Marli Ferreira Lima 

Simone Dias 

 

Serviços Gerais: 

Devanir Fernandes de Souza Santos 

Antegnan da Silva Miranda 

Kelly Cristina de Paiva Borges 

Egildilene Silva Mendes 

Raquel Alves dos Santos 

                 

Membros da Comissão Organizadora do Projeto Político-Pedagógico: 
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Najla Hachem 

Raquel Lucas da Silva 

Silvana Goulart Peres 

 

 

MECANISMO DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE 

“A participação dos segmentos da comunidade escolar é a 

fonte principal da gestão democrática e é ela que ativa todos 

os demais mecanismos como a livre escolha dos dirigentes 

escolares, o funcionamento do conselho escolar e demais 

colegiados, a elaboração do PPP, dentre outros.” (Mendonça, 

2000)  

A participação democrática é o princípio que orienta a gestão do Jardim de 

Infância 106 Norte, tanto por seus aspectos e exigências legais como por ser um valor 

importante para os profissionais da educação e para os demais segmentos da 

comunidade escolar. 

A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

preconizam que a gestão democrática será exercida no ensino público na forma da 

lei e de acordo com a legislação dos sistemas de ensino. Na LDB está prevista ainda 

a incumbência tanto dos estabelecimentos de ensino como dos docentes de se 

articular com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 

sociedade, da comunidade e da família com a escola. 

A Lei Nº 4.75/ 2012 dispõe sobre o Sistema de Ensino e a Gestão 

Democrática do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal e estabelece órgãos 

colegiados nos estabelecimentos de ensino. Destacamos aqui aqueles que dizem 

respeito a essa unidade escolar: Assembléia Geral Escolar e Conselho Escolar. 

A Assembléia Geral Escolar é uma instância com a participação de todos 

os membros da comunidade escolar. É esta assembleia que aprova as prestações 

de conta dos recursos públicos recebidos pela escola e elege os componentes da 

diretoria da Associação de Pais e Mestres do Jardim de Infância 106 Norte. 

Planejamos que ela ocorra ordinariamente a cada seis meses, preferencialmente ao 

início de cada semestre letivo, e extraordinariamente sempre que necessário. 
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O Conselho Escolar está ativo e tem sido o órgão deliberativo, consultivo, 

mobilizador e fiscalizador máximo da gestão escolar, pois acompanha e aprova as 

prestações de contas dos recursos públicos, bem como faz propostas de melhorias 

na qualidade da educação oferecida. O Colegiado é composto por pais, servidores 

das Carreiras Magistério e da Assistência à Educação, eleitos por segmento, tendo 

como cargo nato o(a) Diretor(a) da Instituição Educacional. 

Em 2019, houve processo eleitoral para escolha da Equipe Gestora do Jardim 

de Infância 106 Norte. As professoras Silvana Goulart Peres e Vilene Reis Barboza 

foram eleitas pela comunidade escolar para o Biênio 2020-2021 de acordo com a 

legislação vigente. Como não houve nova eleição em 2021 foi prorrogado para mais 

um ano a continuidade do trabalho dessa equipe gestora. 

A escola conta ainda com a Associação de Pais e Mestres (APM) que 

contribui para a melhoria de vários aspectos físicos, para a rotina administrativa e 

para o desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos no decorrer do ano. O 

funcionamento da APM está ativo, porém com baixa participação, em média, apenas 

30% das famílias têm colaborado. No ano de 2020, em 13 de fevereiro, houve uma 

Assembleia Extraordinária em que foi organizada nova composição do Conselho 

Fiscal da APM para o biênio 2020/2022. 

Na rotina da sala de atividades, o recurso mais utilizado para comunicação 

da escola com a família é uma agenda, onde são enviados os bilhetes e anotações 

importantes sobre a criança e na qual os pais ou responsáveis podem também 

manter contato com a professora ou direção. São ainda espaços importantes de 

participação, as reuniões semestrais realizadas pela equipe de professores, 

coordenação e direção ou reuniões individuais, agendadas nas 3ªs ou 5ªs feiras no 

horário da coordenação pedagógica, conforme a demanda do (a) professor(a) ou da 

família.  

Com o retorno das atividades presenciais, a Direção adotou dois grupos de 

whatsapp: dos profissionais atuantes na escola e outro administrativo, para as 

famílias das crianças que estão matriculados na escola em 2022, com o intuito de 

viabilizar as informações gerais de como proceder com o retorno presencial. 

Algumas famílias são bem presentes nas reuniões convocadas pela escola e 

atividades que envolvem a comunidade escolar, facilitando o desenvolvimento do 

processo pedagógico e possibilitando melhor interação da família com a escola, com 
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o desejo expresso da melhoria da aprendizagem das crianças, aliada às atividades 

sociais e culturais. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO 

 A faixa etária das crianças atendidas é de quatro a seis anos de idade (crianças 

pequenas), vindas do lar e/ ou transferidas de outras unidades escolares, sejam 

públicas ou particulares, distribuídas em 10 turmas de 1º e 2º períodos. Importante 

ressaltar que a grande maioria de nossas crianças são oriundas da Creche Cruz de 

Malta. 

1.1 Períodos de funcionamento:   

• Matutino (7h30 às 12h30) 

• Vespertino (13h15 às 18h15) 

  

1.2 Número de crianças atendidas: 

• Geral: 183 crianças 

• Por turno: matutino (85) e vespertino (98) 

• Por período: 1º período (85) e 2º período (98) 

 

O Jardim de Infância 106 Norte tem em seu quadro 30 (trinta) servidores, 

sendo 23 (vinte e três) servidores efetivos, (4) contratos temporários e 7 (sete) 

terceirizados.  

A carreira assistência é composta por 2 (duas) agentes de portaria, 3 (três) 

agentes de vigilância e 1 (uma) secretária. Temos ainda 2 (das) merendeiras e 4 

(quatro) auxiliares de limpeza terceirizados. 

O corpo docente é composto por 07 (sete) professoras efetivas do quadro da 

SEDF. Dessas, 4 (quatro) estão em regência de classe, 1 (uma) na coordenação 

pedagógica, 2 (duas) na Direção e 1 (uma) na biblioteca. As professoras trabalham 

em regime de jornada ampliada, com 25 horas em regência e 15 horas em 

coordenação pedagógica.   
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2. Diagnóstico da Realidade  

 

“Considerar o espaço como ambiente de aprendizagem significa 

compreender que os elementos que o compõem constituem também 

experiências de aprendizagem. Os espaços não são neutros, sua 

organização expressa valores e atitudes que educam.” (Hélio Silva Jr., 

2012) 

 

O diagnóstico apresentado tem como função orientar a organização do 

trabalho pedagógico na escola como também atualizar os dados da comunidade 

escolar, pois a cada ano o público atendido pela escola altera consideravelmente.  

A fim de conhecer esse público e organizar o planejamento pedagógico para a 

melhoria das aprendizagens, faz-se necessário mapear informações das famílias sob 

os seguintes aspectos: econômico, cultural, social, grau de escolaridade, gênero, 

local de residência, autodeclaração étnico-racial entre outros.  

 Nesse sentido, esta Unidade de Ensino elaborou um questionário diagnóstico 

que foi construído no Google Forms e enviado às famílias. Este questionário foi 

enviado às famílias no início do mês de abril e a pesquisa foi realizada no período de 

15 (quinze) dias, a qual foi enviada por meio do grupo administrativo da direção criado 

pelo whatsapp. Na escola estão matriculadas 183 crianças e nesse montante, 

contamos com a participação 65 famílias que nos enviaram as respostas do 

questionário diagnóstico. As respostas foram organizadas em gráficos para a melhor 

visualização e compreensão dos resultados. As informações obtidas foram utilizadas 

para a formulação dos objetivos e do plano de ação da escola, a partir das 

características social, econômica e cultural da comunidade que foram evidenciadas a 

partir desse diagnóstico e considerados da mesma forma do ano anterior. 

 A seguir, apresentaremos os resultados obtidos a partir das respostas obtidas 

pelas famílias das crianças que estão matriculadas na escola. 
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24. Espaço aberto para críticas, elogios e sugestões...65 respostas 

 

. 

Nada a declarar 

Acho que tem pontos que a escola deixa a desejar tipo datas comemorativas a Páscoa passou ñ 

teve nenhum bombom pras crianças brincadeiras de achar o ovinho ou bombom, nada de enfeite 

de coelhinho nas crianças as outras escolas tudo tiveram alguma coisa as professoras enfeitadas 

todos da escola sei lá ñ tem muitos enfeites a piscina no meu caso toda segunda feira a maioria 

das vezes tá suja a criança fica na expectativa e acaba se aborrecendo é chato toda segunda isso 

acontecer, acho que tem que ter mais brincadeiras educativas pra estimular mais a criança pelo 

gosto de estudar ñ colaboro com a APM por ñ ter condições ainda seria bom ter um dia da semana 

ter brincadeira educativa com as crianças, esses pequenos pontos que falei pode fazer alguma 

diferença!!!!! 

Aumentar a frequência de reuniões de pais e mestres 

Uma escola ótima educadores excelentes 

Bom 

Não informa 
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A escola é excelente, e o meu sobrinho tem evoluído bastante, muito obrigada a direção, sub 

diretora pelo acolhimento dispensado a ele. 

Escola muito organizada e com boa proposta pedagógica. 

Estou muito satisfeita com a escola. 

SEM NENHUMA NO MOMENTO. 

Gostaria de parabenizar toda a equipe da escola pois são muito atenciosos sempre. 

Podiam colocar mais frutas nos lanches das crianças. 

Gosto muito da equipe da escola. Sempre atenciosas e comprometidas com as crianças. 

No momento está tranquilo com o convívio entre mãe e escola aluno e escola 

A escola é ótima, só acho que deveria ter mais brincadeira com as crianças, principalmente nas 

datas comemorativas. 

A estrutura da escola é muito boa. 

Escola Bem organizada 

Nenhuma a fazer 

Boa escola! 

Ótima escola e ótimos profissionais ❤️ 

Excelente escola, só acho que a apresentação pedagógica me faz falta. 

até o momento tudo maravilhoso 

A escola não faz nada nada voltado para as datas comemorativas, dia do índio, Páscoa, e etc. O 

mundo não é neutro, deve ser ensinado a respeitar as diferenças e não fingir que elas não existem. 

A escola e os profissionais são ótimos 

Excelente Jardim de Infância 

Escola e direção muito boa 

Escola em si está ótima 

ótimo tenho nada dizer 

Gostava muito das reuniões online. Acho que conseguimos participar mais. A comunicação 

parecia mais clara. 

Nada a declarar. 

Nada 

Ainda sinto distanciamento com a escola , uso da agenda tornou a relações como manda 

protocolo, ano passado usavamos WhatsApp, isso permitia fotos e estreitava a distância entre 

professor e responsável. 

A criança gosta da escola, portanto, a escola atende bem a todos os requisitos! 

Nada a declarar. 

Muito bom 

O que eu coloquei de bom E que ainda estou avaliando conhecendo. 

disposta a contribuir para melhoria da escola 

Só tenho a agradecer todo empenho da escola, professoras e diretora com todo carinho oferecido 

ao meu filho. Vcs são 1000! 

Solicito que no dia do biscoito seja substituído por uma merenda como as outros dias. 

A direção da escola desempenha um excelente trabalho, muito agradecida a equipe do JI 106 

Norte. 

1.Acho o cardápio pouco regular. Há dias com ótimas opções como composição de fruta e um 

"pequeno-almoço" como arroz/legumes e outros dias com opções ruins nutricionalmente falando, 

como rosca, biscoito, leite caramelizado. Esse é um item que deveria seguir um melhor padrão. 

2.Como a pandemia já está "sob controle" acredito que os encontros sociais deveriam ser 

retomados. Como por exemplo confraternizações em datas comemorativas e integração com os 

pais/família e escola. Não entendi o porquê não houve nenhuma ação para a Páscoa e Dia do 

Índio. O que aconteceu? 3.Os recados na agenda estão muito escassos. Não consigo 

acompanhar o que está sendo feito pedagogicamente em sala de aula para poder contribuir com 
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reforço positivo e diálogo em casa. 4.O banho de piscina não está sendo feito conforme 

combinado e não há qualquer atualização na agenda. Semana passada o banho foi de mangueira, 

segundo minha filha, e nessa semana não teve. Gostaria de parabenizar o asseio dos ambientes 

da escola, vejo que estão sempre bem cuidados. E o carinho de todos. 

Sem comentários 

Muito atenciosos. 

não tenho 

Evangélica 

Eu cacho a escola ótima.E filho e bem cuidado ele amar ir pro Colégio. 

Nem uma 

Sinto falta de mais interação das crianças e escola em relação as datas comemorativas! Em outras 

instituições observo as crianças com fantasias, desenhos e etc relacionados as datas 

comemorativas, já no JI não temos isso 

Parabéns pelo trabalho realizado nosso filho e nós estamos muito felizes! 

Sem mais. 

Por enquanto nenhuma 

Ótima gestão 

ÓTIMO JARDIM DE INFÂNCIA 

Minha Filha está amando ir para escola e Graças à Deus ela foi muito bem recebida por todos, a 

Professora Shadia é acessível, vê os comunicados, responde e mesmo em meio a grandes 

mudanças, estamos percebendo o quanto isso facilitou a estar em um novo estado sem sentir 

tanto a mudanças para minha Filha de forma muito positiva! 

Nao 

Sem sugestões 

Acho ótima a escolinha, Isis gosta muito. 

Quero elogiar a preocupação e atenção que o corpo docente tem com meu filho, ele se sente 

muito amado e acolhido por vocês. 

Gostaria de que minha filha aprendesse sobre as data comemorativas do ano: síbolos da páscoa, 

dia do indio entre outros. 

Ok 

Acho que poderia melhorar 

Sem comentários 

 

 

 

 

No início do ano foi realizada uma pesquisa com as crianças do Jardim de 

Infância 106 Norte. Nesse sentido, escutamos as reivindicações das crianças sobre o 

que querem na escola. As ilustrações a seguir demonstram um pouco das falas delas. 
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  Foto: Produção de Crianças de 4 anos                            Foto: Produção de Crianças de 

5 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Crianças de 4 anos                                 

 

Foto: Produção de crianças de 5 anos                   Foto:Produção de crianças de 5 

anos 

 

Os resultados das reivindicações das crianças e dos questionários das famílias 

nos sinalizam a execução dos objetivos e metas das ações de retorno presencial que 

serão apresentados mais adiante neste documento. 
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A seguir, apresentamos as datas relevantes da SEEDF como também, as 

festividades que serão realizadas ao longo do ano na nossa escola. Essas datas 

foram tratadas e elaboradas na Semana Pedagógica do Jardim. 

3. Função Social da Escola 

 

Cabe ao Jardim de Infância 106 Norte promover a aprendizagem de todos, ser 

espaço em que todos possam se matricular, frequentar as atividades e construir 

aprendizagens significativas e contextualizadas. Mais do que oferecer oportunidades 

iguais para todos, democratizar o conhecimento é uma questão de direito e justiça 

social. Disseminar a sabedoria é o caminho para a emancipação e a humanização 

dos indivíduos. É por meio das escolas que o Estado cumpre o seu dever de educar 

o seu povo, que tem direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. 

A função social da nossa escola vai além da simples transmissão dos 

conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade. De acordo com os 

normativos educacionais e os pressupostos teóricos da Secretaria do Estado de 

Educação do Distrito Federal, a criança deve construir aprendizagens significativas, 

tendo o professor como orientador e mediador do processo educativo. Caberá a 

nossa unidade escolar organizar o trabalho pedagógico amparado por 

intencionalidades educativas que perpassam os diversos contextos e especificidades 

apresentados pelos educandos e pela comunidade.  

Vale salientar que a nossa escola proporcionará a vivência de experiências 

diversificadas que contemplem o desenvolvimento integral dos educandos, 

considerando as múltiplas dimensões que os constituem: cognitivas, afetivas, sociais, 

psicológicas, emocionais, físicas, entre tantas outras mais. Também perpassará, 

conforme apresentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

nº9394/96), os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e de pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, 

auxiliando as crianças quanto à construção de novas aprendizagens e contribuindo 

para a sua formação integral, não apenas para o exercício da cidadania, mas para a 

vida. 
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Se a educação sozinha não 

transforma a sociedade, sem ela, 

tampouco, a sociedade muda. 

 

Paulo Freire. 

 

 

 

      Foto: Crianças de 2º período  
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4. Missão da Unidade Escolar  
 

Nossa missão é oferecer uma educação de qualidade (social), ampliando os 

espaços, os tempos e as oportunidades de aprendizagens, dando ênfase ao 

protagonismo da criança, favorecendo o desenvolvimento integral dos nossos 

educandos para que eles possam agir construtivamente na transformação social do 

seu meio e da sociedade.  

 É, ainda, garantir a participação ativa da comunidade escolar no processo 

educativo, promovendo a interação entre a família e a escola por meio de estratégias 

didáticas diversificadas, tais como: oficinas; participação nos projetos desenvolvidos 

na unidade escolar; realização de trabalhos voluntários – conforme os eixos de 

interesses apresentados; convites para o desenvolvimento de jogos, brincadeiras, 

contação de histórias, bazares, almoços, eventos, festas, construção de painéis 

coletivos, entre outros.  

 Por fim, é proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, voltada  

ao desenvolvimento integral do ser humano para que possa atuar como agente de 

transformação social e de construção científica, cultural e política da sociedade, 

assegurando a universalização do acesso à escola e da permanência com êxito no 

decorrer do percurso escolar de todas as crianças,  proporcionando possibilidades de 

exercerem seus direitos de desenvolvimento e aprendizagem desde a primeira 

infância, bem como oportunizando a elas o protagonismo necessário para a vida.  

 

 
 

 

 

 

 

Foto: Produção de criança de 5 anos                           Foto: Registro compartilhado de crianças de 5 anos  
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5. Princípios 

 

DISPOSITIVOS LEGAIS 

  

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica e está contemplada 

em todos os instrumentos que regulam a educação brasileira. Destacam-se aqui os 

principais itens desses instrumentos para a consolidação deste PPP.   

Segundo a LDB, a Educação Infantil tem como finalidade o desenvolvimento 

integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Essa é a 

tarefa que se impõe à nossa escola e que orienta toda a construção deste PPP. 

O Plano Nacional de Educação (PNE) e o Plano Distrital de Educação (PDE) 

apresenta 20 metas, dentre elas destacamos as de número 1, 4 e 6, pois tratam 

diretamente da Educação Infantil.  

A meta 1 trata da universalização da pré-escola até 2016. O atendimento 

realizado nessa escola contribui para o alcance dessa meta.  

A universalização do acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado de pessoas com deficiência é a meta 4. Essa é uma ação muito 

significativa no Jardim. Estão frequentes em nossa escola crianças com 

necessidades educacionais especiais (ENEE) e são realizadas muitas atividades 

para que a inclusão dessas crianças ocorra com qualidade, apesar de termos ainda 

diversas dificuldades e limitações para que isso ocorra de forma plena. Temos 

Educadores Sociais Voluntários (ESV) que auxiliam o trabalho dos professores e 

ainda a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA). 

A meta 6 trata da oferta de educação em tempo integral nas escolas públicas 

de educação básica. Essa ainda é uma tarefa distante da nossa realidade e não 

temos conhecimento de ações do GDF que possam favorecer esse atendimento em 

nossa escola. Porém é um desafio que devemos buscar atingir para possibilitar a 

proteção integral à criança e o atendimento da demanda da comunidade escolar. 

A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA) preconiza a doutrina da proteção 

integral à criança e ao adolescente e é um instrumento fundamental para a condução 
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dos processos educativos que ocorrem na escola, por isso será considerada para fins 

de garantia dos direitos das crianças deste Jardim. 

 

CURRÍCULO 

 

Esse Projeto Político-Pedagógico deve ser entendido como garantia de 

acesso aos conhecimentos produzidos historicamente pela humanidade e formar, 

concomitantemente, indivíduos críticos, criativos e autônomos capazes de agir e 

modificar o meio onde vivem. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(2010), o PPP do Jardim de Infância 106 Norte busca cumprir seu papel sociopolítico 

e pedagógico, pois: 

 

● Busca oferecer condições e recursos para que as crianças usufruam seus 

direitos civis, humanos e sociais; 

● Assume a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e 

cuidado das crianças com as famílias; 

● Possibilita tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças quanto 

à ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas; 

● Promove a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de 

diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e às 

possibilidades de vivência da infância; 

● Constrói novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas 

com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o 

rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, 

de gênero, regional, linguística e religiosa. 

 

As ações pedagógicas realizadas são organizadas com base no Currículo 

em Movimento da Educação Infantil por meio dos Campos de Experiências que 

envolvem o cuidado consigo e com o outro, as interações com a Natureza e a 

Sociedade, e ainda considerando as Linguagens Matemática, Artística, Corporal, 

Digital, Oral e Escrita. 

O PPP do Jardim de Infância 106 Norte respeita os seguintes princípios 

apresentados no Currículo em Movimento da Educação Infantil: 
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● Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao 

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

singularidades. 

● Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à 

ordem democrática. 

● Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de 

expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. 

O documento da Base Nacional Comum Curricular apresenta uma 

organização curricular baseada nos direitos de aprendizagem, nos campos de 

experiências e nos objetivos de aprendizagem. Assim incorporamos também ao 

nosso trabalho esses caminhos de aprendizagem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os direitos de aprendizagem consideram as especificidades das crianças 

atendidas pela educação infantil, principalmente em relação às suas idades e são 

norteadores do trabalho pedagógico dessa escola. São eles: 

 

● CONVIVER democraticamente, com outras crianças e adultos, com eles 

interagir, utilizando diferentes linguagens, e ampliar o conhecimento e o 

respeito em relação à natureza, à cultura, às singularidades e às diferenças 

entre as pessoas; 
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● BRINCAR cotidianamente de diversas formas e com diferentes parceiros, 

interagindo com as culturas infantis, construindo conhecimentos e 

desenvolvendo sua imaginação, sua criatividade, suas capacidades 

emocionais, motoras, cognitivas e relacionais; 

● PARTICIPAR, com protagonismo, tanto no planejamento como na realização 

das atividades recorrentes da vida cotidiana, na escolha das brincadeiras, dos 

materiais e dos ambientes, desenvolvendo linguagens e elaborando 

conhecimentos; 

● EXPLORAR movimentos, gestos, sons, palavras, histórias, objetos, elementos 

da natureza e do ambiente urbano e do campo, interagindo com diferentes 

grupos e ampliando seus saberes e linguagens; 

● COMUNICAR, com diferentes linguagens, opiniões, sentimentos e desejos, 

pedidos de ajuda, narrativas de experiências, registros de vivências e de 

conhecimentos, ao mesmo tempo em que aprende a compreender o que os 

outros lhe comunicam; 

● CONHECER-SE e construir sua identidade pessoal e cultural, constituindo 

uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas diversas 

interações e brincadeiras vivenciadas na instituição de Educação Infantil. 

  

Esses são os pressupostos curriculares que sustentam a ação pedagógica no 

Jardim e que dão o direcionamento de toda a organização do trabalho pedagógico 

dos docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                    Foto: Momento literário no Jardim 
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6. Objetivos da educação, das 

aprendizagens e do 

desenvolvimento 
 

 

Objetivo geral 

Garantir à comunidade escolar uma prática pedagógica consciente, através 

dos projetos e prioridades documentadas; uma gestão participativa por meio da 

normatização e organização da unidade escolar ao estabelecer os papéis de cada 

sujeito envolvido na atividade educativa definindo suas atribuições. Dessa forma, 

almeja-se proporcionar às crianças situações de aprendizado em um ambiente que 

respeite valores tais como liberdade, confiança, dignidade, respeito às diferenças e 

igualdade, em busca de uma convivência saudável com outras crianças e adultos. 

 

 

Objetivos específicos 

 

● Favorecer um ambiente em que a prática pedagógica na escola seja de 

qualidade; 

● Valorizar e incentivar o grupo de professores, por meio da formação 

continuada, nas reuniões de coordenação coletiva; 

● Aprimorar e facilitar a gestão escolar;     

● Criar situações de aprendizagem para que as crianças desenvolvam suas 

potencialidades e criem uma imagem positiva de si mesma e dos outros; 

● Proporcionar às crianças oportunidades de experiências e vivências 

significativas de aprendizagem; 

● Favorecer o exercício crítico da cidadania por meio de processos participativos 

de toda a comunidade escolar; 

● Propor situações que despertem a curiosidade e a sensibilidade da criança 

buscando estimular sua criatividade; 
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● Identificar a identidade da escola e suas peculiaridades; 

● Proporcionar à comunidade escolar o acompanhamento e avaliação dos 

processos pedagógicos e administrativos da escola. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

               Foto: desenho livre                                                      Foto: brincadeiras em sala de referência                                                       
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7 - Fundamentos Teóricos-Metodológicos 
 

 

A Constituição Federal de 1988 representa um marco no decorrer da história 

da educação brasileira no que se refere à relevância da gestão democrática nas 

instituições de ensino, ao defender no artigo 206, incisos III e VI, alguns princípios 

orientadores, tais como: a gestão democrática dos sistemas de ensino público; a 

igualdade de condições para acesso e permanência na escola; a liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, arte e o saber; o pluralismo de 

ideias e de concepções pedagógicas; a  gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais; a  valorização dos profissionais do ensino e a garantia de 

padrão de qualidade. 

Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 

9.394/96), regulamenta-se que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as 

normas comuns e as do seu sistema, terão a incumbência de elaborar e executar seu 

Projeto Político-Pedagógico, assim como os docentes não apenas incumbir-se-ão de 

participar da elaboração do Projeto Político-Pedagógico da escola, como elaborarão 

e cumprirão o plano de trabalho, segundo o PPP da unidade escolar, zelando pela 

aprendizagem dos educandos.  

Ainda de acordo com a LDB nº 9394/96, os sistemas de ensino definirão as 

normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com 

as suas peculiaridades, considerando alguns princípios básicos, dentre eles: a 

participação dos profissionais da educação na elaboração do PPP da escola. 

Também respeitarão a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que define 

conhecimentos, competências e habilidades essenciais à formação dos nossos 

educandos no decorrer da Educação Básica, conforme com o que define o Plano 

Nacional de Educação (PNE), e norteará os currículos dos sistemas e redes de ensino 

das Unidades Federativas, assim como os PPP de todas as unidades escolares 

públicas e privadas voltadas à Educação Infantil, ao Ensino Fundamental (Anos 

Iniciais e Finais) e ao Ensino Médio em todo país. 

Nesse sentido, amparada pelos princípios éticos, políticos e estéticos 

apresentados pelas normas regulamentadoras da LDB nº 9394/96, ou seja, pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, considerando não 
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apenas a implementação do Projeto Político-Pedagógico, mas também às vivências 

desenvolvidas nos estabelecimentos de ensino. É importante destacar que a BNCC 

apresenta dez competências essenciais para a organização do trabalho pedagógico 

nas instituições de ensino voltadas ao atendimento de todas as etapas e modalidades 

da Educação Básica que perpassam as dimensões cognitivas (conhecimento; 

pensamento científico, crítico e criativo; repertório cultural), comunicativas 

(linguagens; tecnologias; argumentação) e socioemocionais (autonomia e 

autogestão; autoconhecimento e autocuidado; empatia e cooperação; 

responsabilidade e cidadania). 

Dessa forma, para a elaboração do PPP das escolas, precisamos considerar 

as competências apresentadas anteriormente, assim como a participação da 

comunidade escolar, um dos fundamentos expostos na perspectiva da Gestão 

Democrática, inclusive na Lei 4.751/2012, que ressalta a importância da participação 

dos diversos sujeitos sociais que compõem a realidade, os contextos e as demandas 

reais da escola. 

Nessa perspectiva, a SEEDF defende a construção de um  PPP que 

implemente uma escola para todos, ou seja, associada à construção da qualidade 

social que abarca práticas pedagógicas intencionais sobre a escola que temos e a 

escola que queremos em prol do desenvolvimento dos nossos educandos que se 

constituem enquanto cidadãos para exercerem a sua cidadania, para conviverem em 

sociedade e para se constituírem como agentes de transformação social, conforme 

proposto no Currículo em Movimento.O Currículo em Movimento fundamenta-se na 

Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

(LDB nº 9394/96), no Plano Nacional de Educação (PNE) , no Plano Distrital de 

Educação (PDE), na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), na Lei de Gestão 

Democrática nº 4751/2012, nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação 

Básica, entre outros documentos norteadores que embasam a fundamentação 

teórico-metodológica do PPP das unidades escolares do Distrito Federal. Dessa 

forma, o Currículo em Movimento está arraigado de pressupostos básicos inerentes 

a essa abordagem, dentre eles: as teorias críticas e pós-críticas, a concepção e os 

princípios de educação integral, a psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-

crítica, o currículo integrado, os eixos transversais e a concepção da avaliação para 

as aprendizagens e não avaliação das aprendizagens - formativa. 
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Assim, o PPP da unidade escolar se fundamentará na organização do trabalho 

pedagógico intencional, que visa à ampliação dos tempos, espaços e oportunidades; 

à formação humana integral; à construção de uma sociedade mais justa, democrática 

e inclusiva. 

Afinal, o Currículo em Movimento da SEEDF foi elaborado com o objetivo de 

construir uma educação de qualidade que favoreça o desenvolvimento pleno das 

crianças da educação básica da rede pública de ensino, garantindo não apenas o 

acesso, mas o direito de construir aprendizagens cada vez mais significativas 

associadas às demandas e às especificidades inerentes à comunidade escolar, 

motivando e amparando-os, inclusive quanto à permanência nas unidades escolares, 

minimizando os índices de evasão e abandono, ampliando as possibilidades de 

sucesso escolar.  

Na Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, os princípios teóricos 

e metodológicos estão contidos no novo arranjo curricular da SEEDF, 

compreendendo o desenvolvimento da criança como um processo do qual ela 

participa enquanto protagonista. As atividades intencionalmente planejadas devem 

contemplar os Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento (Conviver, Brincar, 

Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se), os Campos de Experiências da 

Educação Infantil (“O eu e o outro”, “Corpo, gesto e movimentos”, “Traços, sons, cores 

e formas”, “Escuta, fala, pensamento e imaginação” e “Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações”), compreendendo seus objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento, como também os intracampos que traduzem o 

conhecimento de mundo traduzidos em experiências e vivências por meio das 

interações e brincadeiras.  

 

As crianças têm muito a aprender. Suas aprendizagens devem se apoiar nos 

direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se 

conhecer. Todos eles emergem dos princípios éticos, estéticos e políticos expressos 

nas DCNEI (BRASIL, 2010a, p. 16). Esses princípios engendram os seis direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com a BNCC (BRASIL, 2017): 

1. 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; 
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2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

5. Expressar, por meio de diferentes linguagens, como sujeito dialógico, criativo 

e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, 

descobertas, opiniões, questionamentos, registros de conhecimentos elaborados 

partir de diferentes experiências que envolvam a produção de linguagens e a fruição 

das artes nas suas diversas manifestações; 

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

construir uma 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. 

 

Inserção e Acolhimento 

 

A qualidade do acolhimento garante o êxito da inserção da criança no contexto 

da Educação Infantil. Para que isso ocorra, é fundamental que se faça compreender 

que o processo de acolhimento exigirá esforços tanto da criança e de seus pais, que 

buscam adequar-se a essa nova realidade social, como também do professor e 

instituição educativa, que precisam preparar-se para recebê-la.  

O acolhimento da criança envolve aconchego, bem-estar, amparo, cuidado 

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

que amplia o papel e a responsabilidade dessas instituições nesse momento. Ao 

pensarmos como se dará a chegada das crianças (novas ou não), nos tempos, 

materiais e ambientes, nos profissionais da educação e suas atribuições, nas famílias 
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e/ou responsáveis e suas inseguranças, observamos aspectos importantes para 

assegurar a qualidade do acolhimento: 

- Planejamento coletivo;  

- Envolvimento de todos os profissionais da educação;  

- Participação das famílias e/ou responsáveis e da comunidade; 

- Atendimento à diversidade;  

- Consideração dos sentimentos das crianças e dos adultos. Dentro do 

contexto educativo, manifestações, reações e sentimentos podem ser de caráter 

transitório ou permanente.  

Pensando no acolhimento e respeito à diversidade humana em todos os seus 

aspectos: étnico-raciais, gênero, classe social, idade, credo, bem como o respeito às 

peculiaridades das diversas populações: do campo, quilombolas, indígenas, 

estrangeiras, assentadas e acampadas da reforma agrária, de povos tradicionais,  

entre outras, esse PPP propõe em todos os momentos e projetos uma educação para 

a emancipação humana, que conhece, respeita e acolhe a diversidade, entendendo 

que, de fato, todas as pessoas são diferentes (em características, necessidades, 

gostos, anseios, crenças, formas de pensar e se posicionar no mundo), e essas 

diferenças não se constituem em ameaça, mas em riqueza para a humanidade. 

Portanto, faz-se necessário desenvolver um olhar e uma escuta atenta à cultura, 

respeitando histórias e modos de vida e de estar no mundo da criança, bem como 

sua formação identitária nas relações que estabelece com sua cultura. 

 

Currículo em Movimento 

 

Os princípios orientadores de um currículo que se propõe a ser integrado 

apresentam grandes possibilidades de serem incorporados ao dia a dia das 

instituições que ofertam Educação Infantil, favorecendo uma organização temporal 

que respeite o ciclo de aprendizagens das crianças pequenas.  

A possibilidade de se (re)organizar em ciclos, de adotar o currículo integrado e 

de assumir modificações faz a instituição que oferta Educação Infantil se movimentar, 

porque tais elementos propõem alternativas de mudança no planejamento 

pedagógico, à avaliação, à didática aplicada e ao processo de desenvolvimento das 

aprendizagens.  
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A reorganização dos tempos e dos espaços exige mobilização de todo o corpo 

docente no sentido de encontrar soluções, discutir estratégias e tomar decisões 

quanto ao planejamento e avaliação das ações pedagógicas, uma instituição 

educativa que se reinventa, ao buscar mudar e inovar, de modo a garantir a 

constituição da aprendizagem e do desenvolvimento em todas as etapas e 

modalidades da Educação Básica.  

Conforme já mencionado, as crianças são organizadas considerando as 

especificidades da periodização da infância, porém, como o Currículo tem por base a 

Psicologia Histórico-Cultural, essa organização não é rígida, permitindo a fluidez. 
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8. Organização Curricular da 

Unidade Escolar 

 

 

A Educação Infantil é a primeira  etapa  da Educação Básica e destina-se ao 

atendimento de crianças de 0 a 5 anos, pois visa proporcionar à criança desta faixa 

etária o bem-estar físico, afetivo-social e intelectual por meio de atividades lúdicas que 

criem oportunidades de desenvolvimento para estimular a curiosidade, a 

espontaneidade e a cidadania. Todas estas atividades contribuem para a sua relação 

com a família e a escola. 

O universo infantil é repleto de brincadeiras. Desde muito pequenas as 

crianças brincam com o corpo, com uma caixa de papelão ou um balão. Elas entram 

no mundo do faz-de-conta e transformam os objetos em representações simbólicas. 

Por isso a importância de um ambiente escolar onde circulem músicas, livros infantis, 

atividades lúdicas, brincadeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Foto: brincadeiras no pátio                                                             Foto: brincadeiras no pátio 
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Assim, o que se quer a partir da realidade de cada turma do Jardim de 

Infância é promover o desenvolvimento infantil e a aquisição gradativa de 

conhecimentos sistematizados, contribuindo, assim, para a formação de uma 

cidadania plena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Foto: crianças no parque de areia do Jardim 
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Assim, a organização da proposta curricular do Jardim de Infância 106 Norte 

está referenciada nos documentos legais, nos instrumentos curriculares com o 

cuidado na promoção e integração entre os princípios éticos, estéticos e políticos 

expressos nas DCNEI (BRASIL, 2010, p.16); direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se; os 

campos de experiências e os eixos integradores do currículo: educar e cuidar, brincar 

e interagir, na organização do trabalho pedagógico proposto e especialmente no 

Currículo em Movimento da Educação Infantil.   

Respeitando a autonomia do professor e ao mesmo tempo entendendo a 

importância de um trabalho colaborativo para o bom planejamento pedagógico, foi 

realizado um estudo dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, para que as 

professoras pudessem delinear seus projetos com as crianças. Para tanto, se fez 

necessário ter como referência estes objetivos, como também os campos de 

experiências, eixos integradores e os eixos transversais, previstos no Currículo em 

Movimento da Educação Infantil da SEEDF.  

Buscamos promover um trabalho de reflexão coletiva,  que tem como princípio 

a flexibilidade necessária para a implementação das atividades, entendendo que os 

tempos, espaços e oportunidades educativas acontecem em diferentes momentos e 

processos.  

 

Eixos Transversais e Eixos Integradores 

 

A escola adota os eixos transversais: educação para a diversidade; educação 

para a sustentabilidade; educação para e em direitos humanos; educação para a 

cidadania, e os eixos integradores: cuidar e educar, brincar e interagir, com o objetivo 

de nortear os planejamentos pedagógicos diários.    

Nesse processo, a criança interage com o conhecimento contido no mundo 

por meio de experiências e vivências aprendendo a representar a realidade e a 

comunicar-se consigo, com o outro e com o mundo, construindo gradativamente sua 

identidade e autonomia. Tais conhecimentos estão expressos nos Campos de 

Experiências descritos no Currículo em Movimento da SEEDF. 

O Jardim de Infância 106 Norte visa proporcionar à sua comunidade uma 

vivência baseada nos valores sociais tais como: respeito, solidariedade, honestidade, 
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autonomia, justiça, sensibilidade, competência, sociabilização, responsabilidade, 

disciplina, amizade, perseverança. 

Também se permite à criança a percepção das diferenças individuais, 

sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas da comunidade em que vive, 

demonstrando atitude de interesse, respeito e participação. 

Essa estrutura é revista sempre e passa constantemente por influências de 

teorias pedagógica e psicológica que podem ser transferidas para a situação escolar, 

tornando o processo de aprendizagem e desenvolvimento mais objetivo e voltado 

para o desenvolvimento integral das crianças. 

Os aspectos serão trabalhados na perspectiva do desenvolvimento de 

experiências significativas em torno dos eixos transversais e integradores, utilizando 

a vivência de mundo da criança, de uma forma contextualizada, significativa e não 

fragmentada. 

 Além desses eixos integradores, em uma perspectiva de educação integral, 

concebemos três eixos transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. 

Assim, incluímos temas atuais e de relevância social. 

 

 

 

Transições 

 

As transições estão presentes na Educação Infantil das mais diversas formas: 

transição de casa para a instituição de Educação Infantil; transição de uma instituição 

de Educação Infantil para outra, tais como da instituição parceira para a pública; 

transição no interior da própria instituição educativa e transição da Educação Infantil 

para o Ensino Fundamental. 
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Na transição para o Ensino Fundamental, nossa escola desenvolve um Projeto 

Político-Pedagógico que prevê formas para garantir a continuidade no processo de 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades 

etárias, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no Ensino 

Fundamental:  

- Possibilitar momentos de visita e primeiro contato com a instituição educativa 

que receberá a criança da Educação Infantil no ano seguinte; 

- Envolver as famílias e/ou responsáveis no processo de transição entre as 

etapas, por se tratar de um momento de insegurança e dúvidas para muitos.  

De acordo com as DCNEI (2010a) e a BNCC (2017), a natureza, a identidade 

e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento presumidos nos dispositivos 

legais não abordam a alfabetização como uma obrigação na Educação Infantil. É 

evidente que, nessa fase, a criança já inicia seu processo de leitura de mundo, por 

meio de inúmeras atividades, mas isso ocorre de uma forma mais ampla, para além 

da codificação ou decodificação da língua escrita. A primeira etapa da Educação 

Básica tem finalidades próprias que devem ser alcançadas na perspectiva do 

desenvolvimento infantil, ao se respeitar as brincadeiras e interações e o cuidar e 

educar, no tempo singular da primeira infância. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
                                                  Foto: Atividade coletiva em sala de referência 
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9 - Organização do Trabalho 

Pedagógico 

 
 

Considerando a Psicologia Histórico-cultural e a Pedagogia Histórico-crítica que 

fundamentam o nosso Currículo, bem como a concepção de currículo integrado que 

visa superar a fragmentação do conhecimento, a aprendizagem linear, hierarquizada 

e prescritiva, torna-se necessário pensar na organização de uma rotina escolar com 

tempos flexíveis e com espaços associados a práxis pedagógica numa abordagem 

transdisciplinar e contextualizada, geradora de aprendizagens significativas. 

Será realizada a integração das ações previstas nos projetos individuais com 

as atividades realizadas coletivamente, bem como as ações propostas pelos níveis 

central e intermediário da Secretaria de Educação, como por exemplo: 

- X Plenarinha que em 2022, que tem como tema “Criança Arteira: faço arte, faço 

parte”, para que as crianças possam manifestar emoções, vivenciar 

experiências concretas da vida cotidiana e demonstrar saberes neste de ano 

de retorno à rotina do ambiente escolar e fora dele.  

- Os dias letivos temáticos: proposta que une à comunidade para 

estudo/discussão de uma temática.  

- A Semana de Educação para a Vida 

- O 11º Circuito de Ciências – CRE/PP e outros que surgirem ao longo do ano. 

O professor acompanha o processo de aprendizagem da criança, entendendo 

seu caminho, seu universo cognitivo e afetivo, sua cultura, história e contexto de vida, 

dotando de intencionalidade a sua ação pedagógica, possibilitando que os assuntos 

abordados sejam compreendidos, sistematizados e formalizados pelas crianças.  

 Estes projetos serão uma referência para todas as atividades e projetos 

realizados durante o ano letivo e ainda para a concretização dos instrumentos 

curriculares já apresentados anteriormente.  As datas comemorativas são situações 

importantes no contexto cultural e social em nosso país, por isso a escola incorpora 

esses momentos a sua prática pedagógica, mesmo que seja necessário ressignificá-
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las. Nesse sentido, o trabalho com as datas comemorativas do calendário escolar é 

planejado com toda equipe da instituição no início do ano letivo, durante a semana 

pedagógica. 

No decorrer do ano serão realizadas três festas com a participação de toda a 

comunidade escolar: Festa Junina, Festa “Arte por toda parte no Jardim” e Festa de 

encerramento. 

Esses momentos são a culminância da relação da parceria das famílias com a 

escola, tem sido relevante para a continuidade do trabalho pedagógico quando toda 

equipe se envolve para o desenvolvimento do projeto proposto. Além das festividades, 

no geral, a comunidade declara-se satisfeita com a escola. 

Temos ainda a realização de outro projeto para atendimento das necessidades 

de formação integral das crianças: atendimento na biblioteca escolar e para este ano 

a continuidade do “Projeto Horta/Autosservimento”. 

 

Calendário Anual 2022 

▪ Ano Letivo: início = 14/02           Término =22/12   

▪  Semestres 

Início do 1º semestre: 14/02 

Término do 1º Semestre: 11/07 

Início do 2º Semestre: 29/07 

Término do 2º semestre: 22/12 

 

▪ Bimestres: 

 

1º bimestre: 14/02 a 29/04 = 50 dias 

2º bimestre: 02/05 a 11/07 = 50 dias 

3º bimestre: 29/07 a 07/10 = 50 dias 

4º bimestre: 10/10 a 22/12 = 50 dias 

 

Semanas com eventos pedagógicos temáticos: 

 

● Semana de Educação para a vida 

● Semana Junina 
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● Semana Plenarinha interna 

● Semana da Criança 

Semana Pedagógica - 2022 - PROGRAMAÇÃO: 

 

07/02/2022 

segunda-feira 

 

Café da manhã - Acolhimento 

Escolha da coordenadora 

Distribuição de turmas 

 

 

08/02/2022 

terça-feira 

 

Eixos Integradores da Educação Infantil: Educar, brincar, cuidar e interagir 

Intencionalidade: explorar as possibilidades de trabalho pedagógico da 

Educação Infantil, a partir dos eixos integradores no cotidiano escolar. 

 Material de apoio: - Vídeo: Programa Diretrizes em Ação - Brincar e Cuidar - 

Muitas interações. 

 - Roda de Conversa: Reflexão a respeito do significado de uma “educação 

cuidadosa” na Educação Infantil.  

- Leitura e discussão: Currículo em Movimento da Educação Infantil, seção 06, 

páginas 27-32. 

 

 

09/02/2022 

quarta-feira 

 

 

Matutino 

Remoto/online 

 

Encontro Virtual - UM NOVO TEMPO 

 Palestra 1 Prof. Dr. Anthony Portigliatti Tema: “Qual o cenário que você está 

construindo para um NOVO TEMPO? Perfis comportamentais para a 

educação” 

 

Palestra 2 Prof. Dr. Luiz Felipe Pondé Tema: “O que você tem nas suas mãos 

para fortalecer um NOVO TEMPO? Ferramentas motivacionais para a 

educação” 

 

 

Vespertino 

 

A partir de um planejamento colaborativo, como construir um percurso escolar 

adequado às nossas crianças? 

Organização das atividades de acolhimento das crianças 

 

 

10/02/2022 

quinta-feira 

 

Matutino 

Remoto/online 

 

 

 

Encontro Virtual - UM NOVO TEMPO  

Palestra 1 Prof. Dr. Leandro Karnal  

Tema: “Avivando esperanças para viver um NOVO TEMPO” 

 

 

Vespertino 

 

Organização das atividades de acolhimento das crianças 

 

 

11/02/2022 

sexta-feira 

Matutino 

 

 

Organização das atividades de acolhimento das crianças 
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Dias de Formação para a Educação Infantil 

 

Horário de Coordenação: 06/04; 29/06; 05/10 

 

Reunião de pais: 

- Inicial: com professora/famílias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º semestre: 

   

Turma Professora Dia 

1º período A Denize 07/07/22 – 5ª feira 

1º período B Viviane 05/07/22 – 3ª feira 

1º período C Natália 08/07/22 – 6ª feira 
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1º período D Gabriela 08/07/22 – 6ª feira 

1º período E Dayane 05/07/22 – 3ª feira 

2º período A Milena 06/07/22 – 4 ª feira 

2º período B Jaci 04/07/22 – 2ª feira 

2º período C Vanda 08/07/22 – 6ª feira 

2º período D Shadia 04/07/22 – 2ª feira 

2º período E Girlene 07/07/22 – 5ª feira 

 

● Conselho de Classe: 15/06/22 – 4ª feira 

● Entrega de relatório (RDIC) na secretaria do Jardim para impressão: até 

30/06/22 - 5ª feira 

 

2º semestre:  

Turma Professora Dia 

1º período A Vanda/Raíssa 06/12/22 – 3ª feira 

1º período B Viviane 05/12/22 – 2ª feira 

1º período C Natália 02/12/22 – 6ª feira 

1º período D Gabriela 06/12/22 – 3ª feira 

1º período E Dayane 08/12/22 – 5ª feira 

2º período A Milena 07/12/22 – 4 ª feira 

2º período B Jaci 08/12/22 – 5ª feira 

2º período C Fátima 07/12/22 – 4ª feira 

2º período D Shadia 02/12/22 – 6ª feira 

2º período E Girlene 05/12/22 – 2ª feira 

 

● Conselho de Classe: 16/11/22 – 4ª feira 

● Entrega de relatório (RDIC) na secretaria do Jardim para impressão: até 

28/11/22 - 2ª feira 

 

Datas importantes na SEEDF: 

 

● Semana Pedagógica: 07 a 011/02 

● Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação 

Inclusiva aos Alunos (Crianças) com Necessidades Educacionais 

Especiais: 07/03 a 11/03 
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● Semana Distrital da Conscientização do Uso sustentável da Água: 21/03 

a 25/03 

● Semana de Educação para a Vida:21/03 a 25/03 

● Dia Nacional de Combate ao abuso e à exploração sexual de crianças 

e adolescentes: 18/05 

● Dia Nacional da Educação Ambiental:03/06 

● Dia de formação continuada dos profissionais da Educação no Distrito 

Federal (Lei Distrital nº 6.502/2020) - 10/08 

● Dia do Estudante: 11/08 

● Dia do Patrimônio Cultural: 17/08 

● Dia Distrital da Educação Infantil: 25/08 

● Patrono da Educação – Paulo Freire: 19/09 

● Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência: 21/09 

● Dia do Secretário: 30/09 

● Dia das crianças: 12/12 

● Semana Nacional do Livro e da Biblioteca:23 a 29/10 

● Dia do Professor: 15/10 

● Dia do Merendeiro Escolar: 30/10 

● Dia Distrital de do Gestor Escolar: 12/11 

● Dia Nacional da Consciência Negra: 20/11  

● Dia do Orientador Educacional:04/12 

 

Festividades no Jardim: 

 

● Festa Junina data:24/06/22 – 6ª feira 

● Arte por toda parte no Jardim data: outubro 

● Festa de encerramento data: dezembro 

 

Organização de tempos e espaços 

No Jardim de Infância 106 Norte, a promoção da aprendizagem e conhecimento 

centrados nos campos de experiências, terá os recursos pedagógicos abaixo 

relacionados como suportes para a ação educativa: 
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RECURSOS PEDAGÓGICOS 

Materiais 

Auxiliam na composição das situações de aprendizagem quando 

usados de maneira dinâmica, apropriada à faixa etária e aos 

objetivos da intervenção pedagógica. São eles: livros, brinquedos, 

fantoches, massinha de modelar, blocos de construção, fantasias, 

entre outros. Esses materiais estão sempre à disposição das 

crianças em ambientes variados. Os materiais são recebidos 

diretamente da SEEDF ou adquiridos com recursos da APM, do 

PDAF ou do PDDE a partir das necessidades advindas do 

planejamento pedagógico.   

Ambientais 

Os ambientes da escola são organizados em função das 

necessidades das crianças. As crianças circulam entre as salas de 

referência, que são amplas e arejadas, parque de areia, piscina, 

pátio externo, pátio interno e sala de informática/biblioteca. Esses 

espaços promovem explorações individuais e grupais. É possível, 

também, o acesso às áreas verdes e parques no entorno da escola. 

Temporais 

Atividades permanentes – ocorrem no dia a dia e têm o objetivo de 

consolidar as experiências de aprendizagens das crianças com as 

rotinas estabelecidas no planejamento (roda de conversa, 

calendário, chamada, hora do lanche, hora do parquinho). 

Sequência de atividades – organizada pelo professor em seus 

planejamentos diários de acordo com o nível de aprendizagem das 

crianças. 

Atividades ocasionais – organizadas por toda a equipe pedagógica 

da escola, com a finalidade de oferecer experiências significativas 

para ampliar o conhecimento nas áreas sociais, culturais, artísticas, 

tecnológicas, educação ambiental, atendendo as necessidade e 

demandas dos projetos. 

   

 

Para realização de todas as atividades previstas na tabela acima e para a 

ocupação e otimização dos ambientes, foi elaborada uma escala específica para 

cada turma, conforme tabela abaixo: 
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A Coordenação Pedagógica 

 

A organização do trabalho pedagógico conta ainda com as atividades da 

coordenação pedagógica que contemplam o estudo (formação continuada) e 

planejamento. O estudo ocorre tanto às quartas-feiras nas reuniões coletivas, bem 

como nos cursos oferecidos pela EAPE ou por outras instituições de formação. O 

planejamento coletivo acontece nas reuniões das quartas-feiras e às terças e quintas 

é realizado o planejamento por período e individual.  

 

 

 

 

 

         Foto: Coordenação Coletiva                                                                Foto: Coordenação Coletiva 

 

Inclusão na Unidade Escolar / Adequação Curricular 

 

  As adequações curriculares constituem-se como possibilidades educacionais, 

frente às dificuldades de aprendizagem das crianças. Pressupõem que se realize a 

adequação do currículo regular para torná-lo apropriado às peculiaridades das 

crianças com necessidades educacionais especiais.  

 As respostas a essas necessidades devem estar previstas e respaldadas no 

projeto pedagógico da escola, não por meio de um currículo novo, mas da adequação 

progressiva do currículo implementado no ensino regular, buscando garantir que as 

crianças com necessidades educacionais especiais participem da programação geral 

da escola, igual a qualquer outra criança, entretanto, considerando as especificidades 

que as suas necessidades possam requerer.   
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                                         Foto: Proposição de atividades de construção 

 

 

Educador Social Voluntário 

 

  Este Programa foi instituído pela Portaria nº n° 07, de 23/01/2019, publicada 

no DODF n° 017 de 24/01/2019. Para 2022 foram convocados Educadores Sociais 

Voluntários, num total de 05 profissionais nesta IE, trabalham de segunda à sexta-

feira, quatro horas diárias, acompanhando e auxiliando as crianças com deficiências, 

durante as atividades.   
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10. Avaliação dos Processos de 

Aprendizagem: Concepções e Práticas 

 

A avaliação da aprendizagem na Educação Infantil, de acordo com a LDB 

9394/96, seção II, art. 31, “far-se-á mediante o acompanhamento do registro do seu 

desenvolvimento, sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino 

Fundamental, assim sendo, a avaliação é um elemento indissociável do processo 

educativo”. 

Conforme o Currículo em Movimento da Educação Infantil (2018): a avaliação 

das crianças tem como referência os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

expressos no Currículo e não deve assumir finalidades seletivas e classificatórias, 

tampouco uma prática para avanços de estudos. 

 

A ação avaliativa, na Educação Infantil, dá-se no sentido 

de compreender os processos, e não os produtos das atividades. 

Assim, por meio das brincadeiras e interações, os profissionais 

da educação acompanham como as crianças recepcionam suas 

propostas e como se apropriam do patrimônio cultural da 

humanidade, como se posicionam nas relações sociais, como 

desenvolvem a criatividade, a imaginação, as experimentações 

e vivências e o fazem não para atribuir notas ou atestar 

fracassos ou avanços, mas para, de acordo com Vigotski 

(2012a), atuar na zona de desenvolvimento iminente, a fim de 

colaborar com o desenvolvimento de novas formações nas 

crianças (DISTRITO FEDERAL, 2018, p. 53-54). 

 

Nessa perspectiva, a avaliação, para estar a serviço da qualidade educacional, 

deve guiar os passos do educador. Ela precisa possuir o caráter de contribuição para 

a formação da criança e, não apenas, classificar e medir aprendizagens. 

Perrenoud (1999) afirma que a avaliação formativa possui como premissa se 

ocupar das aprendizagens e, consequentemente, do desenvolvimento da criança. É 
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uma avaliação que atua no acompanhamento das aprendizagens. Ainda de acordo 

com Perrenoud (1999), "a avaliação formativa ajuda o aluno a aprender" (p. 103).   

Para GADOTTI (1984), a avaliação é inerente e imprescindível durante todo o 

processo educativo que se realiza em um constante trabalho de ação-reflexão, porque 

educar é fazer ato de sujeito, é problematizar o mundo em que se vive para superar 

as contradições, comprometendo-se com esse mundo para recriá-lo constantemente. 

Desse modo, a avaliação do processo evolutivo da criança da educação infantil é 

contínua, realizada por meio da observação das atividades, das reações e do 

desempenho das crianças, viabilizando a constante reestruturação do planejamento. 

No Jardim de Infância 106 Norte, mediante o resultado e análise do diagnóstico 

inicial das crianças, as professoras organizam o planejamento utilizando estratégias 

pedagógicas para promover saltos qualitativos no desenvolvimento das crianças. 

Nesse sentido, a avaliação é realizada contemplando a observação sistemática dos 

avanços e qualidade do desenvolvimento da aprendizagem alcançado pelas crianças, 

em um processo dinâmico de construção do conhecimento. Contempla ainda, a 

proposta de autoavaliação objetivando a formação de uma consciência crítica e 

independente da criança. 

As observações e registros sistemáticos acontecem por meio de anotações 

feitas pelas professoras, que registram livremente os acontecimentos, as conquistas 

e/ou avanços, suscitados pelas atividades desenvolvidas.  

É produzido pela criança, mensalmente, a Sanfona do Grafismo, que é uma 

projeção do seu desenho ao longo do ano. Ao final de cada semestre letivo, cada 

criança terá uma pasta contendo as atividades que contemplam o desenvolvimento 

da representação gráfica, dos registros das atividades desenvolvidas por meio de 

projetos.  

Todos esses registros servem como base para a construção do Relatório de 

Desenvolvimento Individual da Criança - RDIC, que é disponibilizado aos pais no final 

de cada semestre.  

Vale destacar que em cada prática avaliativa realizada, avalia-se também o 

trabalho do professor e de toda à escola. A avaliação acontece no nosso Conselho de 

Classe que é realizado uma vez a cada semestre. A equipe gestora, professoras, 

coordenadora pedagógica, orientadora educacional, professora da biblioteca escolar 

reúnem-se com anotações/reflexões sobre a prática pedagógica e sugestões de 

trabalhos pedagógicos posteriores. 
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                             Foto: crianças criando brincadeiras de faz de conta no parque de areia 
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11. Plano de Ação para a 

Implementação do Projeto Político-

Pedagógico 

  

  

Entendemos que a gestão democrática é uma forma de conduzir a instituição 

educacional de maneira que possibilite a participação de todos e que o plano de ação 

é um instrumento importante para facilitar o acompanhamento desse processo, que 

será avaliado a cada coordenação coletiva, posterior a ação realizada. O cronograma 

será definido ao longo do ano, de acordo com a disponibilização de verbas, demandas 

internas e as propostas pela SEEDF. Os responsáveis pelas ações de cada gestão 

são: equipe gestora, professores, servidores, APM, Conselho Escolar e Comunidade 

Escolar, que se empenharão na efetivação e acompanhamento dessas ações. 
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1 - Dimensão de Gestão Pedagógica: 

 

Objetivos Ações Metas Responsáveis Prazos 
Recursos 

necessários 

Valorizar e incentivar o 

grupo de professoras, 

por meio de Formação 

Continuada, nas 

reuniões de 

Coordenação Coletiva. 

Grupo de estudo por 

meio de textos 

pertinentes à Educação 

Infantil nas reuniões de 

coordenação coletiva. 

Parceria com os 

estudantes da 

Psicologia UnB. 

 

A formação continuada 

ofertada pela instituição 

educativa atualiza 

conhecimentos, promovendo a 

leitura e discussão de 

pesquisas e estudos sobre a 

infância, sobre as práticas de 

Educação Infantil e, também, 

para atender às crianças com 

deficiência e atuar de acordo 

com o paradigma inclusivo. 

 

Direção e 

Coordenadora 

pedagógica 

O estudo 

acontecerá 

todas às 

quartas-feiras. 

Livros sobre a 

Temática da Educação 

Infantil, artigos 

científicos, livros 

literários, Currículo em 

Movimento, folhas, 

cadernos, lápis de 

cores, gizes de cera, 

etc 

Incentivar brincadeiras 

nas salas de 

atividades, por meio de 

brinquedos 

pedagógicos não 

estruturados e outros. 

Elaboração de listas de 

brinquedos juntamente 

com o corpo docente.  

Os professores consideram o 

brincar como atividade-guia ao 

organizar o tempo e planejar 

as atividades, de modo a 

favorecer que as crianças 

brinquem nas áreas externas e 

internas da instituição 

educativa. 

Direção, 

coordenadora 

pedagógica, 

professoras  

Início do ano 

letivo 

 

Materiais 

diversos:  terra de 

diferentes tonalidades, 

areia, água, pedras, 

conchas, sementes, 

madeiras, galhos, 

folhagens e flores com 

diversos aromas. 

Outros materiais e 

objetos interessantes 
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de se ter são 

provenientes das 

sobras industriais, 

comerciais e da 

construção que são 

muito convidativas para 

as criações lúdicas 

infantis, pela qualidade 

e quantidade que 

estimulem a 

brincadeira de faz de 

conta nas crianças. 

 

Adquirir mais 

brinquedos de madeira 

e plástico para o pátio 

interno da escola. 

Elaboração de listas de 

brinquedos juntamente 

com o corpo docente. 

Fazer cotação de 

preços.  

 

Os professores consideram o 

brincar como atividade-guia ao 

organizar o tempo e planejar 

as atividades, de modo a 

favorecer que as crianças 

brinquem nas áreas externas e 

internas da instituição 

educativa. 

 

Direção, 

coordenadora 

pedagógica, 

professoras 

Início do ano 

letivo 

Brinquedos diversos: 

bolas, bambolês, 

panelinhas, carrinhos, 

tapetes emborrachados 

 

 

Dar continuidade na 

utilização do 

laboratório PROINFO. 

Manutenção dos 

equipamentos de 

informática em parceria 

com a SEEDF. 

 

Utilização dos computadores 

da escola, a fim das crianças 

conhecerem os jogos lúdicos 

oferecidos pelo Proinfo.  

Professora da 

Biblioteca e 

crianças  

Ano letivo 
Professora Biblioteca 

Escolar, crianças 
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Adquirir mais livros 

infantis para a 

biblioteca para 

empréstimos às 

crianças e criar uma 

bolsa de tecido para 

facilitar o envio do livro 

para a casa. 

 

Cadastro das famílias 

das crianças 

interessadas em fazer 

o empréstimo de livros. 

Controle de 

empréstimos por meio 

da professora da 

professora da 

Biblioteca Escolar. 

 

 

A instituição educativa possui 

espaço organizado para a 

leitura, como biblioteca 

equipada com estantes, livros, 

revistas e outros materiais 

acessíveis às crianças e em 

quantidade suficiente. 

Direção, 

professora da 

biblioteca, 

crianças e 

famílias. 

Ano letivo 
Feiras de livros, 

BIENAL 

Revitalizar o espaço 

externo da biblioteca 

para a criação de uma 

sala de televisão e 

projeção de data show. 

 

Compra de uma tela de 

data show e 

organização do espaço 

para a projeção de 

filmes, documentários, 

etc. 

 

Promoção e revitalização de 

mais um espaço para 

organizar atividades lúdicas 

para as crianças. 

Direção, 

coordenadora 

pedagógica, 

professoras 

1º semestre 

do ano letivo 

Tela de data show, 

notebook, tapetes, 

almofadas, seleção de 

filmes, documentários 

etc. 

Apoiar e incentivar os 

eventos culturais da 

escola. 

 

Elaboração do 

calendário com 

festividades e datas 

comemorativas. 

 

Promoção de eventos culturais 

no Jardim. 

Direção, 

coordenadora 

pedagógica, 

professoras 

Ao longo do 

ano letivo 

Materiais diversos de 

papelaria, de armarinho 

de aviamentos etc. 
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Criar uma cozinha 

experimental para 

orientar as crianças 

sobre a nutrição e 

educação alimentar, e 

autosservimento das 

crianças. 

Criação e utilização de 

uma cozinha 

experimental para 

orientar as crianças 

sobre nutrição e 

educação alimentar e 

envolver os campos de 

experiências. 

 

Os professores e demais 

profissionais da educação 

apoiam as crianças na 

conquista da autonomia para a 

realização dos autocuidados 

diários acerca da alimentação 

e favorecem o autosservimento 

do lanche, de forma gradativa. 

 

Direção, 

coordenadora 

pedagógica, 

professoras 

Ao longo do 

ano letivo 

Diversas frutas, 

verduras e produtos 

naturais que possam 

ser utilizados na 

culinária. 

Revitalizar e ampliar a 

horta orgânica. 

Reconstrução e 

ampliação da horta 

orgânica do Jardim. 

Promoção de uma pequena 

horta para as crianças terem 

contato com o plantio e a 

colheita de alguns alimentos. 

 

Direção, 

coordenadora 

pedagógica, 

professoras. 

 

Ao longo do 

ano 

Terra, sementes, 

mudas de plantas e 

utensílios de plantio e 

manutenção da horta 

Promover encontros 

semestrais de sarau 

“Literatura e refrescos 

com Comunidade 

Escolar”. 

Promoção de 

encontros semestrais 

de Sarau de Literatura 

Infantil com toda 

comunidade escolar. 

Os professores realizam com 

as crianças brincadeiras 

cantadas, contam histórias, 

conversam, utilizando gestos, 

canções, recitação de poemas 

e parlendas. 

 

Direção, 

coordenadora 

pedagógica, 

professoras, 

escritores, 

crianças  

e suas famílias. 

 

Uma vez por 

semestre. 

Livros de literatura 

infantil 
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Promover rodas de 

conversas sobre a 

Educação Infantil e 

temas pertinentes às 

crianças pequenas 

envolvendo a 

Comunidade Escolar. 

Promoção de rodas de 

conversas sobre a 

Educação Infantil com 

temas pertinentes as 

crianças pequenas por 

meio de um projeto 

elaborado pela direção, 

corpo docente e 

orientadora 

educacional. 

 

Aproximação das famílias das 

crianças na escola, com 

espaço para o diálogo e 

interlocuções com convidados 

da área de educação, 

psicologia, fonoaudiologia etc. 

Direção, 

coordenadora 

pedagógica, 

orientadora 

educacional, 

professoras, 

Famílias das 

crianças, 

convidados. 

Duas vezes 

por semestre. 

Convidados das áreas: 

educação, psicologia, 

fonoaudiologia etc. 

 

Revitalizar a área 

externa da escola para 

a aplicação do Projeto 

de Arte e Criatividade 

com inspiração no 

trabalho desenvolvido 

nas escolas de Reggio 

Emilia, como também 

a pintura de jogos de 

amarelinha e circuito 

de psicomotricidade. 

 

Elaboração de Projeto 

juntamente com o 

corpo docente. 

Promoção de um espaço 

agradável e convidativo para a 

promoção da arte para as 

crianças pequenas. 

Direção, 

coordenadora 

pedagógica, 

professoras e 

crianças 

Ano letivo 

Materiais diversos de 

artes: tintas, papeis 

variados, carvão, 

jornais etc. 
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2. Dimensão de Gestão Financeira: 

 

Objetivos Ações Metas Responsáveis Prazos Recursos necessários 

Mobilizar a comunidade para 

captação de recursos via APM 

– Associação de 

Pais e Mestres. 

Envio de 

informativo às 

famílias sobre a 

utilização dos 

recursos da APM. 

 

Conscientização da 

comunidade escolar 

quanto à importância da 

contribuição da APM 

para a escola. 

 

Direção, Conselho 

Escolar, professoras 

Ano 

letivo 

Registro do recebimento de 

doações 

 

Otimizar a utilização dos 

recursos financeiros do PDDE 

– Programa Dinheiro Direto na 

Escola – FNDE, do 

PDAF  – Programa de 

Descentralização 

Administrativa e Financeira e 

da APM – Associação de Pais 

e Mestres com a participação 

da comunidade escolar. 

 

Convocação das 

instituições 

responsáveis, APM 

e Conselho Escolar 

para deliberar e 

acompanhar a 

utilização dos 

recursos 

financeiros. 

 

Verificação da 

regularização financeira 

da escola junto a SEEDF 

para não perder o prazo 

de aplicação e utilização 

dos recursos. 

 

Direção, Conselho 

Escolar, Membros 

da APM e 

comunidade 

escolar. 

Ano 

letivo 

Utilização dos recursos de 

acordo com as necessidades 

pedagógicas, 

administrativas, respeitando 

a legislação vigente. 

 

Elaborar e divulgar prestação 

de contas da utilização das 

verbas e da contribuição da 

APM de 

forma transparente. 

 

Elaboração da 

prestação de 

contas das verbas 

por quadrimestre e 

da APM 

mensalmente. 

Divulgação da prestação 

de contas em quadro de 

avisos e por meio de 

informativo. 

Direção, Conselho 

Escolar, Membros 

da APM e 

comunidade 

escolar. 

Mensal 

Quadro de avisos e por meio 

de informativo enviado via 

agenda escolar. 
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3. Dimensão de Gestão Administrativa: 

 

Objetivos Ações Metas Responsáveis Prazos Recursos necessários 

 

Criar condições para 

estabelecer um vínculo 

maior e mais eficiente 

entre a escola e a 

comunidade 

escolar. 

 

Registro das solicitações das 

famílias. 

Atendimento às 

famílias de forma 

respeitosa e adequada 

sempre que solicitado 

Direção, 

coordenadora 

pedagógica, 

orientadora 

educacional. 

Ano letivo 
Reuniões 

com as famílias 

Providenciar a reforma 

e manutenção das 

instalações físicas da 

escola de acordo com a 

necessidade verificada. 

 

Pintura geral da escola 

Utilização de Espaço ocioso da 

escola para organização de uma 

sala de bem-estar para as 

professoras e servidores para o 

almoço. 

 

Ampliar grade externa da escola 

Revitalizar as grades de proteção 

da piscina e reforma 

da piscina. 

 

Aquisição de toldos para o 

parquinho e construção de casinha 

para as crianças. 

 

Cotação de preços 

 

Direção, 

coordenadora 

pedagógica, 

orientadora 

educacional. 

Ano letivo 

Direção da escola para 

agilizar a contação de 

preços 
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Garantir o pleno 

funcionamento da 

secretaria escolar 

dentro de suas 

atribuições. 

Registro fidedigno da escrituração 

escolar 

Registro e organização da 

documentação escolar referente às 

crianças e servidores. 

 

Organização da 

documentação e dos 

arquivos da escola. 

 

Direção e 

secretária 

escolar 

Ano letivo 

Pessoal do quadro 

administrativo 

da escola 

 

Estabelecer uma rotina 

para manter atualizado 

o registro da vida 

profissional dos 

servidores. 

 

Acompanhamento e registro de 

abonos, licenças médicas e 

afastamentos dos servidores. 

Organização da 

documentação e dos 

arquivos da escola. 

Direção e 

secretária 

escolar 

Ano letivo 

Pessoal do quadro 

administrativo 

da escola 

 

Organizar momentos de 

avaliação do trabalho 

pedagógico e 

administrativo. 

 

Elaboração de formulários para 

registro de avaliação. 

Criação de 

mecanismos para 

envolvimento da 

comunidade escolar na 

avaliação do trabalho. 

Direção, 

coordenadora 

pedagógica, 

orientadora 

educacional. 

1º e 2º 

semestres 

Pessoal administrativo e 

pedagógico da escola 
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4. Dimensão de Resultados Educacionais: 

 

Objetivos Ações Metas Responsáveis Prazos 
Recursos 

necessários 

Integrar as atividades 

realizadas pela 

coordenadora 

pedagógica, orientadora 

educacional e direção. 

 

Interação do trabalho da 

coordenadora pedagógica, 

orientadora educacional e 

direção da escola para 

promoção de atividades 

articuladas entre si. 

 

Integração do trabalho 

da coordenadora 

pedagógica, orientadora 

educacional para 

assegurar um trabalho 

pedagógico articulado. 

Coordenadora 

Pedagógica, 

Orientadora 

Educacional e 

Direção. 

Ano letivo 

Pessoas, currículo em 

Movimento, DCNEI, 

Diretrizes Pedagógicas 

da SEEDF. 

Realizar semestralmente 

os Conselhos de Classe. 

O Jardim mantém 

atualizados os registros da 

Ata do Conselho de 

Classe e demais registros. 

Fortalecimento desse 

espaço, para refletir e 

dialogar sobre as 

crianças, sobre as 

atividades que foram 

desenvolvidas com 

também o desempenho 

do professor. 

Direção, 

coordenadora 

pedagógica, 

orientadora 

educacional, grupo 

de professoras. 

Uma vez a cada 

semestre 

Pessoal envolvido e 

formulário de conselho 

de classe  

preenchido pelas 

professoras. 

Promover o atendimento 

adequado às crianças 

com necessidades 

educacionais. 

Entender as necessidades 

e interesses das crianças 

especiais. 

Propiciar a adequação 

curricular se fizer 

necessário. 

Professoras, 

coordenadora 

pedagógica, 

orientadora. 

Ano letivo 

Professoras, 

coordenadora 

pedagógica, 

orientadora com 

anotações em diário de 

campo. 

 

Favorecer a participação 

dos profissionais da 

educação em cursos e 

ações de formação 

Incentivo da participação 

das professoras nos 

cursos de formação 

continuada promovidos 

pela EAPE. 

Participação de todas as 

professoras nos cursos 

promovidos pela EAPE. 

Professoras, 

coordenadora 

pedagógica, 

orientadora 

educacional, 

direção. 

Ano letivo 

Professoras, 

coordenadora 

pedagógica, 

orientadora 

educacional, direção 
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Objetivos Ações Metas Responsáveis Prazos 
Recursos 

necessários 

continuadas ofertadas 

pela SEEDF. 

 

 

Evidenciar os campos de 

experiência no 

planejamento 

pedagógico dos 

professores. 

 

 

Acompanhamento dos 

planejamentos das 

professoras assegurando 

que todas estejam 

trabalhando os campos de 

experiência. 

 

Consideração e 

realização nos 

planejamentos das 

professoras todos os 

campos de experiência e 

que sejam contemplados 

no RDIA. 

 

Direção, 

coordenadora 

pedagógica, 

orientadora 

educacional, grupo 

de professoras. 

Ano letivo 

 

Currículo em 

movimento da 

Educação Infantil 

Considerar o brincar 

como atividade-guia ao 

organizar o tempo e 

planejar as atividades. 

 

Construção das atividades 

tendo as brincadeiras 

como atividade-guia 

aproveitando todos os 

espaços da escola. 

 

Favorecimento para que 

as crianças brinquem 

nas áreas externas e 

internas do Jardim por 

meio de brincadeiras. 

Direção, 

coordenadora 

pedagógica, 

orientadora 

educacional, grupo 

de professoras. 

Ano letivo 

Currículo em 

movimento da 

Educação Infantil 

Assegurar o registro de 

acompanhamento da 

aprendizagem e 

desenvolvimento das 

crianças. 

 

Utilização de instrumentos 

diversos como portfólio, 

sanfona do grafismo, 

diário de bordo, desenhos 

e outros, para registro de 

acompanhamento da 

aprendizagem e 

desenvolvimento das 

crianças. 

 

Criação de atividades 

lúdicas para 

envolvimento das 

crianças. 

Direção, 

coordenadora 

pedagógica, 

orientadora 

educacional, grupo 

de professoras. 

Ano letivo 

Currículo em 

movimento da 

Educação Infantil 
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5. Dimensão Participativa: 

 

Objetivos Ações Metas Responsáveis Prazos 
Recursos 

necessários 

Promover a eleição do 

Conselho Escolar. 

Articulação com a CRE para a 

promoção da eleição do 

Conselho Escolar. 

Eleição do conselho escolar 

biênio 2022/2023. 

Direção e 

comunidade 

escolar 

Ano letivo 

 

Pessoas da 

comunidade 

escolar, atas, 

material de 

papelaria. 

 

Assegurar as condições de 

trabalho a ser desenvolvido 

pelo Conselho Escolar. 

Articulação com as pessoas 

envolvidas no Conselho 

Escolar. 

Apresentação das propostas 

pedagógicas e financeiras da 

escola. 

 

Direção e  

Equipe do 

Conselho 

Escolar 

 

Ano letivo 

Pessoas 

envolvidas no 

processo 

Assegurar as condições de 

trabalho a ser desenvolvido 

pela APM. 

Promoção da atuação das 

pessoas que atuam na APM. 

 

Assegurar o trabalho e 

articulação das pessoas 

envolvidas na APM, conforme 

o Estatuto da Associação de 

Pais e Mestres do JI 106 

Norte. 

 

Direção e 

Equipe da APM 
Ano letivo 

Pessoas 

envolvidas no 

processo 
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6. Dimensão de Pessoas: 

 

Objetivos Ações Metas Responsáveis Prazos 
Recursos 

necessários 

Garantir aos 

professores espaço e 

tempo para a 

coordenação 

pedagógica, em sua 

jornada de trabalho. 

 

Planejamento e 

sugestões de atividades 

todas às terças e 

quintas na sala de 

professoras, troca e 

compartilhamento de 

experiências. 

 

Garantir que as 

coordenações 

individuais aconteçam 

com qualidade . 

Direção e 

coordenadora 

pedagógica 

Ano letivo 

Currículo em 

Movimento e outros 

aportes de livros da 

Educação Infantil que 

contemplem o trabalho 

pedagógico 

Conhecer e 

implementar 

procedimentos que 

visam prevenir 

problemas de saúde 

dos professores e 

demais profissionais. 

 

Acolhimento aos 

servidores e 

professoras com 

palavras de incentivo e 

um clima de interação 

amistosa e 

fortalecimento de grupo. 

 

Assegurar que as 

professoras não 

adoeçam no espaço de 

trabalho. 

Direção Ano letivo 

Por meio de 

confraternizações, 

leituras de textos 

reflexivos, 

comemorações dos 

aniversários 

Criar condições de 

suprir as ausências 

eventuais das 

professoras garantindo 

o atendimento às 

crianças. 

A coordenadora 

pedagógica ou a 

direção da escola faz a 

substituição em sala na 

ausência da professora. 

 

Garantir e propiciar as 

atividades para as 

crianças em ambiente 

seguro e lúdico, mesmo 

com a ausência da 

professora. 

 

Coordenadora 

pedagógica e 

direção 

Ano letivo 
Coordenadora e 

direção 
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Organizar os horários 

das professoras e 

servidores. 

 

Assegurar que todos os 

servidores cumpram as 

suas jornadas de 

trabalho com 

assiduidade e 

pontualidade. 

 

Garantir que da Equipe 

da escolar estejam 

assíduos e pontuais. 

Direção Ano letivo Folhas de Ponto 

Supervisionar o 

preenchimento dos 

diários de Classe. 

 

A secretária escolar 

supervisiona 

periodicamente o 

preenchimento dos 

Diários de Classe. 

 

Efetivo preenchimento 

do diário Ieducar. 

Secretária  

Escolar   

 

Bimestral 

Conforme calendário 

da SEEDF 

Diário 

Ieducar 

 

Cumprir a jornada de 

trabalho com 

assiduidade e 

pontualidade. 

 

Os profissionais da 

instituição educativa 

cumprem a sua jornada 

de trabalho com 

assiduidade e 

pontualidade. 

 

Assegurar em registros a 

assiduidade e 

pontualidade de todos os 

profissionais.  

Secretária Escolar e 

Direção 
Ano letivo 

Folhas de pontos e 

relatórios  
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12. Planos de Ação Específicos 

 

Plano de Ação da Coordenação 

Pedagógica - 2020/2022 
 

Objetivo: Priorizar o caráter coletivo da coordenação pedagógica do trabalho 

docente, adequando-o aos interesses e necessidades dos sujeitos, na perspectiva de 

escola democrática, participativa e autônoma. 

 

Ações/ Estratégias:  

● Articular o trabalho pedagógico entre todos os segmentos da comunidade 

escolar; 

● Elaborar cronograma de atividades a serem desenvolvidas nos dias de 

coordenação com os professores; 

● Pesquisar e planejar atividades pedagógicas lúdicas e diversificadas 

considerando a multidimensionalidade das crianças por meio dos campos de 

experiências do Currículo em Movimento e suas linguagens; 

● Acompanhar e apoiar os professores em reunião de pais; 

● Oferecer apoio logísticos nos eventos e passeios; 

● Auxiliar a gestão de materiais pedagógicos e produção de atividades; 

● Assegurar o fluxo de informações e repasse das ações pedagógicas 

promovidas encaminhadas pela SEEDF (ex: Circuito de Ciências, Plenarinha, 

Dia Letivo Temático, Semana da Educação para a Vida, Coordenação 

propositiva etc.); 

● Orientar e acompanhar o trabalho dos professores contratados, E.S.V, 

Estagiários, Parceiros da Escola, voluntários etc., sobre as ações, promovendo 

seu crescimento e autonomia pedagógica; 

● Promover momentos de interação entre todas as famílias da comunidade 

escolar (festas e demais eventos, como feira cultural e contações de histórias), 

para estreitamento da relação família/escola. 
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Parcerias: Equipe gestora, equipe pedagógica, palestrantes, instituições parceiras da 

escola, APM, Conselho Escolar 

 

Público: Toda Comunidade Escolar 

 

Cronograma: Ao longo do ano letivo 

 

Avaliação: 

● Levantamento de dados e/ou avaliação por meio de ferramentas como Google 

Forms, questionários e pesquisa; 

● Sistematização das coordenações coletivas com as datas, temas e atividades 

realizadas, registrando-as em ATA, para posterior compilação do Relatório 

Semestral das Coordenações Coletivas-CRE. 

 

Objetivo: Oportunizar momentos de reflexões para redimensionar as práticas 

pedagógicas, buscando uma educação de qualidade social. 

 

Ações/ Estratégias:  

● Promover “escuta sensível” entre os pares para identificar suas demandas 

práticas; 

● Articular participação da comunidade escolar na elaboração, acompanhamento 

e avaliação da PPP e dos projetos desenvolvidos na UE; 

● Fomentar o compartilhamento de experiências entre docentes da mesma e de 

outras escolas, criando mecanismos de articulação da teoria com a prática; 

● Orientar e acompanhar a escrita dos relatórios, RDIC, adequação curricular, 

fichas de encaminhamento para o EEAA, propondo soluções e alternativas; 

● Promover momentos de reflexão/avaliação do trabalho pedagógico; 

● Promover o registro das discussões e encaminhamentos do grupo (ata, 

portfólio, caderno, fichas, diário de bordo); 

● Promover atividades de reflexão sobre as crianças atendidas (conselho de 

classe, avaliação institucional, Diagnóstico Inicial das Famílias etc.); 

● Inclusão, transições, inserção/ acolhimento e os eixos transversais. 

 

Parcerias: Equipe gestora, equipe pedagógica, APM e Conselho Escolar 

 

Público: Equipe escolar 
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Cronograma: Semanalmente 

 

Avaliação:  

● Registro dos encaminhamentos do grupo para reflexão; 

● Analisar os dados nas discussões e nos instrumentos avaliativos (Avaliação 

Institucional e Diagnóstico Inicial), com divulgação para toda a Comunidade 

Escolar, pensando no redimensionamento sobre a prática; 

 

Objetivo: Possibilitar interações com compromisso mútuo e de educação contínua. 

 

Ações/ Estratégias:  

● Incentivar a participação das ações de formação continuada; 

● Promover estudos que auxiliem os professores na reflexão sobre o trabalho 

pedagógico; 

● Organizar o Dia de Formação da Educação Infantil a ser realizado na UE; 

● Articular coordenações coletivas com os professores com estudo e inclusão da 

temática da Coordenação Propositiva mensal da SEEDF; 

● Realizar levantamento dos professores com práticas e conhecimentos 

pedagógicos relevantes para discussão e compartilhamento com os pares; 

● Promoção do crescimento e construção da autonomia pedagógica dos 

profissionais.  

 

Parcerias: Equipe gestora, equipe pedagógica e instituições de formação da SEED. 

 

Público: Professores, E.S.V. e Estagiários. 

 

Cronograma: Ao longo do ano letivo. 

 

Avaliação: Registros e relato do interesse, objetivo e relevância das atividades 

realizadas. 

 

Objetivo: Priorizar o bom funcionamento pedagógico da instituição. 

 

Ações/ Estratégias:  
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● Administrar as demandas que surgem no dia a dia; 

● Realizar substituição nas turmas na ausência do professor responsável; 

● Orientação aos professores; 

● Promover a articulação, sugestão de atividades, acompanhamento vertical 

para a promoção da autonomia da criança. 

 

Parcerias: Equipe gestora e equipe pedagógica 

 

Público: Crianças  

 

Cronograma: Ao longo do ano letivo 

 

Avaliação: Discussões e apontamentos nas reuniões e conselho de classe. 
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Plano de Ação da Orientação 

Educacional 
 

Pedagoga - Orientadora Educacional: Katilen Machado Vicente Squarisi   

Matrícula: 34095-2  Turno: Diurno 

 

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra a equipe pedagógica da Unidade 

Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da 

Educação em e para os Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, 

objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral criança, em vista o que está 

preconizado no Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, disposto 

no Art. 127, a atuação do Pedagogo-Orientador Educacional deve partir do princípio 

da ação coletiva, contextualizada, integrada à Proposta Pedagógica / Projeto Político 

Pedagógico da unidade escolar, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento 

integral da criança como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, 

capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com 

responsabilidade.  

Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o 

presente ano letivo: 

 

Metas: 

✔ Análise da realidade;  

✔ Planejamento coletivo;  

✔ Intervenção e acompanhamento;  

✔ Apoio Pedagógico individual;  

✔ Ação Pedagógica no coletivo; 

✔ Ações educativas individuais e coletivas;   

✔ Integração família-escola; 

✔ Ação pedagógica individualizada; 

✔ Encaminhamentos; 

✔ Rede de proteção social e rede interna. 

• Adaptação ao ambiente escolar. 

• Conhecimento do corpo, em seus aspectos psicomotor, 

sensorial, afetivo e emocional. 

• Transição para a próxima etapa de ensino. 

• Assessoria pedagógica ao corpo docente. 

• Hábitos alimentares saudáveis. 

• Questões familiares. 

• Educação Inclusiva na perspectiva da Educação Especial, da diversidade e dos direitos 

humanos. 
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TEMÁTICA 

FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS EIXO DE AÇÃO 
PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

Educação 

em 

Cidadania 

DH 

Educação em 

Diversidade 

Educação em 

Sustentabilida

de 

 

 

 

ACOLHIMENTO 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

Conhecer a escola e organizar o 

trabalho do SOE de acordo com a 

proposta pedagógica da escola, de 

forma lúdica e dentro da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). 

Ações 

Institucionais 

Fevereiro e 

Março. 

Participar das reuniões com a gestão, 

coordenação e professores para traçar 

estratégias de acolhimento às famílias. 

Ações 

Institucionais 
Fev a dez 

Realizar atendimentos individuais das 

famílias  através de ligações telefônicas 

e/ou presenciais para dar suporte às 

necessidades das mesmas. 

Ações junto à 

Família 
Fev a dez 

Auxiliar a Gestão Escolar na elaboração 

de um Levantamento Diagnóstico para o 

Planejamento das Atividades 

Pedagógicas. 

Ações 

Institucionais 
Fev a dez 

Acompanhar o desenvolvimento e a 

realização das atividades pelas crianças. 

Ações junto às 

crianças 
Fev a dez 
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Criar momentos de troca com toda a 

equipe de professores através de rodas 

de conversa. 

Ações junto aos 

docentes. 
Fev a dez 

Participar das coordenações coletivas às 

quartas-feiras, para estudo de diversos 

textos sobre a educação infantil. 

Realizar o momento com o SOE (com 

dinâmicas, informes, troca de ideias, 

encaminhamentos e esclarecimentos). 

Ações junto à 

direção, 

coordenação e 

docentes 

Fev a dez 

Participar das coordenações coletivas 

na construção dos planejamentos 

semanais realizados pelos professores, 

coordenadora e direção. 

 

Ações junto a 

coordenação, 

direção e 

docentes 

 

Fev a dez 

Preencher as fichas individuais de 

atendimento para cada criança, com as 

especificidades e os encaminhamentos 

registrando todos os ocorridos. 

 

Ações do SOE 

 

Fev a dez 

Organizar palestras, encontros, rodas de 

conversa para a escola e as famílias. 

Ações em Rede, 

Institucionais e 

Junto à Família. 

 

Fev a dez 

 

HABILIDADES 

SOCIOEMOCIONAI

S 

   

Encontros síncronos para trabalhar com 

as crianças projetos. Sessões coletivas 

com as turmas (temáticas de acordo 

com a realidade e demanda de cada 

turma). 

 

Ações com os 

crianças, 

docentes 

 

Sempre que 

solicitado. 



 

83 

 

Participar juntamente com os 

professores e coordenadora do 

planejamento semanal sugerindo 

atividades sobre o tema e atividades. 

 

Ações com a 

coordenação e 

professores 

 

Fev a dez 

Participar do encontro da Semana de 

Educação para Vida- palestra com pais,   

professores e acompanhamento das 

atividades durante a semana.  

 

Ações junto com 

pais e 

professores 

 

Maio 

Auxiliar os professores nas questões 

comportamentais das crianças 

sugerindo textos, leituras, vídeos, 

brincadeiras (suporte pedagógico) para 

os encontros. 

 

Ações junto com  

os professores 

 

Fev a dez 

Atendimento aos professores sobre suas 

demandas e angústias. 

 

Ações junto com 

os professores 

 

Fev a dez 

Participar do Conselho de Classe 

colaborando com os professores, por 

meio dos encontros e ligações para às 

famílias, nos encaminhamentos e 

acompanhamentos das crianças que 

necessitam de apoio. 

 

Ações junto com 

a direção, 

coordenação e 

professores. 

 

 

Junho e nov 

AUTONOMIA     Observar , acompanhar , assessorar, 

orientar  o movimento das crianças na 
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CONVIVÊNCIA 

ESCOLAR E 

CULTURA DA PAZ 

busca da autonomia. Ações junto com 

as crianças 

Fev a dez 

Orientar as famílias, com textos, 

ligações, vídeos e conversas sobre 

temáticas diversas. 

 

Ações junto com 

a família 

 

Fev a dez 

Trabalhar os pressupostos teóricos, 

normativos e conceituais da Educação 

em e para os direitos humanos , 

valorizando a dignidade humana, ética, 

justiça, diversidade, cultura de paz e não 

violência e empatia. 

Ações junto com 

as famílias, 

crianças e 

professores 

Maio a 

dezembro 
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Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 

 

● Através da observação e devolutiva dos professores, dos formulários, 

acompanhamento das crianças na escola durante a execução dos projetos, 

planilha de acompanhamento. 

● Utilizar a mediação de conflitos e comunicação não violenta para o aprender 

a conviver, desenvolvendo a socialização. 

● Intervenção pedagógica/ diálogo 

 

 

 

Referências: 

 

PPP do Jardim de Infância 106 Norte. 

Caderno Orientador - Convivência Escolar e Cultura de Paz 2022. 

  



 

86 

13. Projetos Específicos da Unidade 

Escolar 

 

 

 

Projeto: Maluquinho pelo livro 

     

[...] ao contar histórias atingimos não apenas o plano 

prático, mas também o nível do pensamento e sobretudo 

as dimensões do mítico-simbólico e do mistério,[...] 

formamos leitores, valorizamos etnias, mantemos a 

história viva e nos sentimos vivos, encantamos e 

sensibilizamos o ouvinte ao estimular o imaginário, a 

particular o sensível, a tocar o coração, a alimentar o 

espírito e resgatar significados para nossa existência [...]. 

(Busatto 2008, pp.45-46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Crianças na biblioteca do Jardim 

 

Unidade Escolar: Jardim de Infância 106 norte 
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Período de execução: Anos letivos 2020/2022 

Público Alvo: Crianças do Jardim de Infância 106 norte 

Faixa etária: 4 a 6 anos 

Modalidade da Educação Básica atendida: Educação infantil 

Número de crianças previsto: 183 crianças.  

Espaço utilizado para desenvolver as atividades do projeto: Ambiente da sala 

da Biblioteca Escolar e espaço virtual 

 

Responsável pela execução do Projeto: Prof. Cristina Rodrigues Cardoso 

(professora de disciplina extinta que se encontra lotada na escola) 

  

Apresentação: 

 

A contação de histórias, o empréstimo de livros e manuseio, bem como a 

representação das histórias, tem como finalidade contribuir para a formação do leitor. 

Promovendo e facilitando a compreensão, o diálogo entre o texto e o leitor. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Apreciação de livros pelas crianças 

 

Justificativa: 

 

Justifica-se a implementação deste Projeto pela importância da formação do 

hábito de leitura das crianças, contribuindo para ampliar o seu conhecimento do 

mundo, do vocabulário, da socialização, despertar o seu senso crítico, estético e 

emocional, além de propiciar momentos para que possam refletir e adotar posturas 
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pessoais e de comportamentos sociais que lhe permitam viver em relações 

construtivas consigo, com o meio em que vive e com o outro. 

 

 Objetivo Geral: 

 

Desenvolver o gosto pela leitura, construir nas crianças uma atitude de 

criticidade, autonomia e solidariedade, aguçar sua curiosidade e despertar emoções. 

  

Objetivos Específicos: 

 

● Estimular a leitura e formar pré-leitores, por meio da apresentação dos livros 

e da contação de histórias; 

● Realizar empréstimos de livros às crianças e à comunidade escolar; 

● Integrar a família no processo de desenvolvimento da leitura; 

● Contribuir para a educação, a cultura e o lazer das crianças e dos adultos, por 

meio da realização de teatros, encontros e saraus literários; 

● Realizar visitas a uma boa livraria e a eventos de contadores de histórias; 

 

 

Metodologia: 

 

Mesmo sabendo do valor da leitura, tanto para o conhecimento quanto para a 

observação de aspectos da vida e da capacidade de comunicação com o mundo, 

diversas pessoas continuam não sendo leitores habituais. Muitas delas desenvolvem 

uma aversão pela leitura porque os professores obrigavam a ler textos que não 

despertavam interesse, associando essa tarefa a trabalhos e notas. Quase sempre 

estas experiências eram negativas, cuja leitura perdia o foco das práticas sociais, 

culminando com o desinteresse total. 

Uma das maneiras de incentivar a criança a ler é propiciar-lhe experiências 

positivas não só com a leitura, mas, estendendo o pensamento de Bamberger, 

também com a literatura e com a linguagem. 

Leitura: ler com a criança pode ser um bom começo, constituindo-se em um 

momento de grande prazer e troca efetiva. Também ajuda se o adulto for um leitor 

habitual, tendo o livro como um bom companheiro, para que ela observe sua relação 

com o livro e motive-se a ler. 

Literatura: para gostar de livros, é preciso conhecê-los. O contato sensorial 

com o livro é muito importante. 

Linguagem: serão feitos jogos com palavras e frases para, de um jeito 

divertido, desenvolver o gosto pelo mundo das letras e das palavras. As crianças não-

alfabetizadas ou no início da alfabetização podem fazer jogos orais, como parlendas, 

rimas e trava-línguas. 

No desenvolvimento das atividades, no âmbito da Biblioteca Mauricio de 

Sousa do Jardim de Infância 106 Norte será adotado o Regulamento aprovado pelo 

Conselho Escolar em 27 de fevereiro de 2013. 
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Recursos Humanos: 

 

● Pessoa com atuação direta: professora da sala de leitura 

● Pessoa com atuação indireta: diretora, vice-diretora, coordenadora 

pedagógica, professoras, servidoras e “parceiros da escola”. 

  

Recursos Materiais: 

 

● Serão utilizados os livros do acervo da biblioteca da escola. 

● Seleção de livros para empréstimo às crianças; 

● Livros para consulta e utilização dos professores; 

● Seleção de livros para o manuseio das crianças na sala de leitura: 

● Vários objetos para encenação das histórias; 

  

 

Cronograma de Execução: 

 

          Este projeto será executado durante todo o ano letivo. O cronograma de 

atendimento às crianças foi definido no início do ano letivo, durante a Semana 

Pedagógica, sendo que cada turma será atendida uma vez a cada 15 (quinze) dias, 

por 50 (cinquenta) minutos, durante o horário das atividades, no período matutino e 

vespertino, sob o acompanhamento do professor responsável pela sala de leitura.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Mediação de leitura 
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GRADE HORÁRIA DO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS  

- MATUTINO E VESPERTINO 

 

 HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX 

8h às 10h 

      e 

14h às 16h 

  

  

  

* 

Atendimento da 

sala vermelha 

Participação na 

reunião 

coletiva 

Atendimento da 

sala laranja 

  

  

      * 

10h às 12h 

        e 

16h às 18h 

  

  

  

* 

Atendimento da 

sala azul 

Atendimento da 

sala verde 

Atendimento da 

sala amarela 

  

  

      * 

*Atividades de planejamento individual e/ ou com a coordenadora e professores. 

 

 

 

 

             Foto: mediação  

        de leitura na biblioteca 

  

Cronograma das atividades: 

 

Durante a execução do projeto, a professora responsável acompanhará o 

desenvolvimento, desempenho e interesse das crianças adequando as atividades 

sempre que achar necessário.  
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Foto: Mediação de leitura 

COMO  ONDE           QUANDO 

*contação de histórias 

*manuseio de livros 

*encenação de histórias  

* Sala de leitura 
* Ao longo do ano letivo de 

2020/2021, semanalmente. 

QUEM COM O QUÊ 
APRENDIZAGEM QUE SE 

PRETENDE ALCANÇAR 

  

*Professora responsável 

pelo projeto e professora 

referência 

  

  

  

  

* livros 

* cenários 

* objetos cênicos 

  

  

  

*Despertar o interesse pelo livro 

*formação de leitores 

*cuidados com o livro 

*possibilitar o desenvolvimento 

de habilidades para a 

encenação da história 

 

 

Avaliação:   

 

As crianças serão acompanhadas e observadas pela professora responsável 

pela sala de leitura e pela professora referência, de forma individual e coletiva, 

conforme seu interesse, participação e desenvolvimento. 

O acompanhamento e a avaliação das atividades serão realizadas pela 

Direção, Coordenação Pedagógica e professoras, através da observação, 

participação nas atividades, reuniões coletivas e no Conselho de Classe que 

acontece ao final de cada semestre. Serão considerados também os relatos das 

próprias crianças.   

 

   

Referências Bibliográficas: 

Souza, Renata (Org.) (2009). Biblioteca escolar e práticas educativas: o mediador em 

formação. Campinas, SP: Mercado de letras. 
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Projeto: Cores, aromas e sabores na 

horta orgânica do Jardim 
 

Apresentação 

 

No contexto da Educação Infantil é direito das crianças participarem ativamente 

de atividades lúdicas em que elas possam se expressar por várias linguagens, 

exercitando a autonomia e desenvolvendo o pensamento crítico referente ao meio 

ambiente e sua preservação consequentemente promover o estudo e a prática de 

hábitos alimentares saudáveis.  

Com intuito de valorizar uma alimentação adequada, organizaremos a horta 

orgânica no Jardim utilizando de recursos educacionais que favoreçam o diálogo junto 

às crianças dando a devida importância a alimentação saudável e sem agrotóxico.  A 

alimentação saudável sendo um assunto que muito se tem discutido no âmbito 

familiar e escolar, nesse sentido a horta será construída ponderando para que a 

ocupação de locais ociosos da escola transforme-os em espaços para diversos tipos 

de conhecimentos práticos das crianças. 

 

Problematização 

 

A Educação Infantil é um lugar destinado a educar as crianças para um mundo 

sustentável, desde bem pequenas as crianças vão construindo suas aprendizagens 

por meio dos adultos e das experiências vivenciadas por elas.  Para tornar a prática 

pedagógica da escola mais “verde” a equipe pedagógica   conjuntamente com direção 

do Jardim de Infância notou que a escola havia um lugar inutilizado que teria espaço 

suficiente para uma mini horta orgânica.  A fim de trabalhar a relação da criança com 

a natureza como também transformado em espaços que sejam um convite para 

crianças significarem como um encontro com o meio ambiente e sua transformação. 

Com o apoio e suporte técnico da Emater o espaço que está inativo foi gradativamente 

ganhando forma de uma horta. 

 

Público alvo: Crianças de 4 a 6 anos 

 

Justificativa 

 

 Além de encontrar um ambiente propício na escola, o projeto de criação de 

uma horta permite o trabalho interligado entre os cinco Campos de Experiências como 
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um fator de integração de conhecimentos e das próprias crianças. Outro ponto 

fundamental, é que além de ocupar um espaço físico ocioso, os alimentos produzidos 

podem exercer um papel complementar na merenda escolar. É possível, ainda, 

estimular hábitos alimentares mais saudáveis, e a preservação do meio ambiente. 

 

Objetivo Geral:  

 

Aproveitar espaços inutilizados por meio da criação e manutenção de uma 

horta de alimentos orgânicos. 

 

Objetivos Específicos: 

 

● Trabalhar conceitos de educação ambiental; 

● Despertar o pensamento crítico nas crianças para que elas se reconheçam 

enquanto parte do meio ambiente, e por isso, é necessário preservá-lo; 

● Utilizar o espaço e os alimentos cultivados na horta para incentivar o cultivo de 

plantas; 

● Excitar a adoção de bons hábitos alimentares; 

● Produzir insumos que podem complementar a merenda escolar; 

● Valorizar o trabalho em equipe; 

● Conscientizar a respeito da importância dos alimentos orgânicos; 

● Trabalhar o processo de cultivo de alimentos e todas as variáveis que o 

envolvem; 

● Estimular a observação como meio para levantar hipóteses e solucionar 

problemas. 

● Alimentar-se por meio do autosservimento.  

 

Metodologia 

 

O desenvolvimento do projeto horta na escola será feito em uma série de 

etapas. Em todas elas, é importante a integração entre as crianças e as professoras 

da escola e demais profissionais da escola envolvidos. 

Em todas elas há algo que pode ser utilizado como fonte de aprendizado para 

as crianças. Solos, tanto a medição quanto a preparação, o clima, variedade das 

plantas e irrigação são alguns dos temas que podem ser abordados. 
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=> 1ª Etapa: Elaboração do projeto 

 

Antes de tudo, é preciso cuidar da elaboração do projeto. Para isso, é possível 

tomar o presente projeto como base, apenas adaptando-o para a realidade de cada 

turma que irá participar. 

 

=> 2ª Etapa: Escolha do local 

 

Uma vez que o projeto esteja pronto e toda a comunidade escolar esteja ciente 

da importância da horta, o próximo passo é escolher, dentro da escola, o local mais 

adequado para o desenvolvimento. 

Neste local, é preciso levar em consideração a presença de alguns fatores, tais 

como o espaço que possibilite uma boa execução do projeto, solo propício para 

plantações, fonte de água próxima, alta incidência solar, fácil acesso tanto de 

professoras, quanto de crianças. 

 

=> 3ª Etapa: Escolha das variedades e preparação adequada do solo 

 

Antes de iniciar a plantação, é necessário certificar-se de que o solo está pronto 

para receber a plantação. Nesta etapa, ter em mente o que será plantado pode facilitar 

o processo, uma vez que cada tipo de planta se adequa melhor a um tipo de espaço. 

Na hora de escolher o que plantar, é preciso levar em consideração aqueles 

produtos que são favoráveis ao clima do local, os que sejam da estação, e ainda, 

como eles podem ser úteis na aprendizagem das crianças. 

Escolhidas as variedades, é hora de preparar os canteiros, vasos, caixas ou 

qualquer outro tipo de local onde será feita a plantação. 

 

=> 4ª Etapa: Plantio e manutenção 

 

Cumprindo todas as etapas acima, o próximo passo envolve o plantio dos 

vegetais. Há alguns que são plantados em sementes e outros em mudas, para cada 

um deles é importante observar o procedimento adequado. 

Terminada a etapa do plantio, as crianças, junto com a coordenadora 

pedagógica e as professoras, se responsabilizarão pelos cuidados necessários e pelo 

acompanhamento da horta. 

Chegado o período de colheita, os alimentos poderão ser encaminhados para 

a cozinha e consumidos usados como forma de complementar a merenda escolar.  
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Acompanhamento e avaliação 

 

O presente projeto terá avaliação diagnóstica, contínua e processual podendo 

sofrer alterações, dado o seu caráter flexível, em conformidade com os objetivos 

previstos e considerando o grupo de crianças. 

Todas as atividades serão acompanhadas pelas professoras que analisarão a 

construção do conhecimento e organizarão intervenções pedagógicas necessárias 

para cumprir os objetivos estabelecidos. 

 

Cronograma: Durante o ano letivo de 2020/2022 

 

Referências: 

 

BRASÍLIA, Secretaria de Estado de Educação de Educação do Distrito Federal, 

Projeto alimentação Mais do que cuidar: Educar, Brincar e Interagir. Brasília, sem 

data. 

 

EMATER -DF, Hortas agroecológicas urbanas, Brasília,2015. 
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PROJETO: JARDIM COM ARTE 
 

Professora: Viviane 

Sala Azul - 1ºB - matutino 

 

Justificativa: 

 

O projeto Jardim com Arte é um convite para a criança ampliar a sua visão 

artística por meio da exploração e manuseio de novos materiais e suportes no 

processo de produção e releitura das obras de arte. 

No Projeto serão exploradas a bibliografia do artista, as obras e o processo de 

elaboração da arte de forma simplificada. Em tela, papel, tecido, madeira, com pincel, 

palito, mãos, dedos, pés; com todas as cores e muita criatividade as crianças 

experimentarão essas vivências artísticas que ampliarão seu conhecimento de 

mundo. 

 

Objetivos: 

 

● Descobrir pintores brasileiros;  

● Trabalhar com cores, texturas e expressões artísticas; 

● Experimentar novas técnicas artísticas; 

● Desenvolver autoestima; 

● Trabalhar noção de partes do corpo; 

● Expressar as emoções; 

● Desenvolver a criatividade; 

● Desenvolver a coordenação motora fina. 

 

Desenvolvimento das ações 

 

1 . CONHECENDO O AUTOR: Apreciar as principais obras do pintor; breve 

biografia do pintor; roda de conversa sobre as obras. 

2. MATERIAIS: Livros com obras e biografia do pintor ou imagens retiradas da 

internet referentes às obras do pintor; folhas A3 e A4; telas; tinta guache; tinta 

acrílica, tinta nanquim, cola; tecido; pincel e etc. 

3. DESCRIÇÃO: Apresentar a obra de arte escolhida antecipadamente; roda de 

conversa e reprodução, dentro do cotidiano da vida infantil, dos elementos da obra 

apresentada em forma de releitura. 

 

Cronograma: 

MÊS    ARTISTA    OBRA 

ABRIL/22   ATHOS BULCÃO   AZULEJARIA 

MAIO/22   ROMERO BRITO   O PALHAÇO 
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JUNHO/22   PONTILHISMO   FLORES 

JULHO/22   ARTE NAIF    FESTEJOS 

AGOSTO/22   TARCILA DO AMARAL  O ABAPURU 

SETEMBRO/22  ARTE MUSIVA   MOSAÍCOS BANDEIRAS 

OUTUBRO/22  CÂNDIDO PORTINARI  RODA INFANTIL 

NOVEMBRO/22  IVAN CRUZ    AVIÕES DE PAPEL 

 

Acompanhamento e avaliação: 

 

Serão realizados registros coletivos elaborados com a participação das 

crianças. As releituras das obras produzidas pelas crianças, dentro do seu universo 

infantil, farão parte de uma Amostra de Arte a realizar-se na unidade escolar em 

tempo oportuno. 

 

Referências: 

 

Livro: Educação Infantil - Projetos I - Shana Conzatti – Edição Digital - 2017 
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PROJETO: APRENDENDO COM CORES, 

FORMAS E TEXTURAS 
 

Professora: Natália 

Sala amarela - 1ºC - matutino 

 

Justificativa: 

 

É nesta primeira etapa de vida que a criança convive com diversas 

manifestações, por meio de variados veículos aos quais está exposta, como jogos de 

faz de conta, brincadeiras, cores, formas e texturas, que permeiam suas atividades 

sociais e culturais, dentre outros. E é nesta fase que a vida das crianças é marcada 

por descobertas, aprendizados e experiências que acontecem por meio da interação 

e exploração dos diferentes tipos de objetos e recursos que a elas são apresentadas. 

E devido a turma ter uma manifestação bastante artística e ter grande interesse pelo 

tema, faz-se importante e necessário os propiciar com a visualização, o contato, a 

exploração e o manuseio de diversos objetos com diversas formas, cores e textura 

que compõem o nosso mundo, possibilitando-os a identificação e comparação com 

os objetos e recursos do cotidiano. 

 

Objetivo geral: 

 

Trabalhar com as cores, formas e texturas de modo que as crianças possam 

identificá-las e nomeá-las, ampliando seu vocabulário e seu conhecimento dos 

objetos e ambientes que as cercam. 

 

Objetivos específicos: 

 

● Identificar formas, cores e texturas 

● Reconhecer diferentes formas 

● Reconhecer inicialmente as cores primárias e depois as secundárias 

● Reconhecer diferentes texturas 

● Valorizar e criar produções artísticas individuais e coletivas em suas 

respectivas linguagens. 

● Ampliar o repertório e a criação de produções artísticas individuais e coletivas, 

desenvolvendo a dimensão estética da arte 

● Manusear e experimentar materiais diversos em diferentes planos, texturas e 

espaços, criando objetos artísticos 

● Produzir tintas alternativas a partir de materiais naturais, utilizando-as em 

estado original ou acrescentando cola na formulação 
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● Experimentar e reconhecer a relação entre texturas/objetos/materiais, 

utilizando-os em diversas criações artísticas 

● Criar livremente utilizando diversos materiais, expressando sua arte por meio 

de desenho, pintura, colagem, escultura, modelagens. 

 

Desenvolvimento das ações: 

 

O desenvolvimento será realizado em etapas: 

1ª Etapa: Apresentação e reconhecimento das cores por meio de diversas atividades, 

como rodas de conversas, leitura de histórias, manipulação de objetos e tintas, 

produções artísticas, comparação com o mundo real e com a natureza e etc. 

2ª Etapa: Apresentação e reconhecimento das formas por meio de diversas 

atividades, como rodas de conversas, leitura de histórias, manipulação de objetos e 

dos blocos lógicos, produções artísticas, apresentação de artistas e pintores com 

identificação das formas e cores nas obras deles e etc. 

3ª Etapa: Apresentação e reconhecimento de texturas por meio de diversas 

atividades, como rodas de conversas, leitura de histórias, manipulação de objetos e 

recursos naturais, produções artísticas, comparação com o mundo real e com a 

natureza e etc. 

 

Cronograma: O projeto será desenvolvido durante o ano de 2022. 

 

Acompanhamento e avaliação: 

 

Serão realizadas pontualmente e concomitantemente às atividades e 

produções desenvolvidas. 

 

Referências: 

 

DISTRITO FEDERAL, Currículo em Movimento do Distrito Federal, caderno: 

Educação Infantil, SEEDF, 2a edição, 2018. 
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PROJETO: CAMINHOS DO 

CONHECIMENTO 
 

Professora: Milena 

Sala laranja - 2ºA - matutino 

 

Justificativa:  

 

O currículo em movimento para a educação infantil elenca uma série de 

objetivos de aprendizagens relacionados ao conhecimento geográfico, dentre os 

quais destaco os seguintes: 

 

● Dialogar e expressar as observações e sensações do próprio corpo em 

passeios a pé, na própria instituição e/ou nas proximidades - campo de 

experiência: corpo, gestos e movimento; 

● Observar e explorar a paisagem do entorno da instituição de educação infantil 

- campo de experiência: espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações. 

 

Na tentativa de proporcionar uma experiência viva e cheia de significado para 

as crianças ao trabalhar com esses objetivos é que proponho este projeto. Bondía 

(2002) assim nos fala sobre a experiência: “é experiência aquilo que “nos passa”, ou 

que nos toca, ou que nos acontece, e ao nos passar nos forma e nos transforma. 

Somente o sujeito da experiência está, portanto, aberto à sua própria transformação.” 

Nesse sentido, a realização desse projeto pode se tornar uma experiência 

transformadora no processo de ensino e aprendizagem à medida em que o olhar e a 

escuta atenta permitam que temas e assuntos do interesse das crianças possam vir 

à tona e gerar novas e significativas aprendizagens. 

 

Objetivos gerais: 

 

● Utilizar a caminhada pelos arredores da escola como estratégia pedagógica 

promotora de aprendizagens e construção de saberes vivenciais. 

● Criar temas de estudo em sala, a partir das observações das crianças e dos 

interesses surgidos nas caminhadas. 

 

Objetivos específicos: 

 

● Desenvolver valores relacionados à mobilidade humana. 

● Explorar os espaços que compõem o entorno da escola. 

● Observar as mudanças climáticas ao longo do ano. 

● Promover o movimento e aprendizagem para além da sala referência. 
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● Possibilitar um contato maior com a natureza circundante. 

● Observar as paisagens modificadas pelo homem. 

● Desenvolver atitudes de manutenção dos espaços públicos, privados, coletivos 

e do meio ambiente. 

● Identificar componentes que formam determinadas paisagens do meio 

ambiente, distinguindo entre paisagens naturais e modificadas, de modo a 

desenvolver atitudes de respeito e cuidado. 

● Identificar alguns elementos poluidores e os efeitos para o meio ambiente. 

 

Desenvolvimento das ações: 

 

- Comunicar às famílias sobre o projeto. 

- Coletar autorização para os passeios que serão realizados. 

- Realizar as caminhadas com as crianças. 

- Fazer registros fotográficos para compor a documentação pedagógica. 

 

Cabe ressaltar que as caminhadas acontecerão semanalmente; as distâncias 

percorridas aumentarão gradualmente, de acordo com as possibilidades, explorando 

diversos espaços que fazem parte das imediações da instituição infantil; e em 

algumas situações, a mediação da professora ocorrerá in loco em outras, poderá ser 

criado um tema de estudo para o planejamento das atividades em sala. 

 

Cronograma: O projeto acontecerá ao longo do ano letivo. 

 

Acompanhamento e avaliação: 

 

Serão contínuos e realizados ao longo do ano por meio de observação e escuta 

atenta; registros fotográficos e descritivos farão parte da documentação pedagógica 

da professora; será realizada a descrição do envolvimento e participação de cada 

criança no projeto no RDIC. 

 

Referências: 

 

BONDÍA, Larrosa. Notas sobre a experiência o saber da experiência. Revista 

Brasileira de Educação, no.19, 2002. 

SEEDF. Currículo em Movimento – Educação Infantil. Brasília, DF, 2018. 

 

  



 

102 

PROJETO: POESIAS NO JARDIM 
 

 

Professora: Jacileide 

Sala vermelha - 2ºB - matutino 

 

 

Justificativa: 

 

A arte faz parte da vida da criança como instrumento de leitura do mundo e de 

si mesmo, portanto, a poesia é um tipo de arte que proporciona à criança vivenciar 

diferentes formas de emoções. Percebi, na sala de referência, interesse e curiosidade 

das crianças em conhecer mais a respeito das poesias, isso depois que li uma poesia 

de Cecília Meireles “leilão de jardins”. E esse foi o ponto de partida para escolha do 

tema do nosso projeto. 

 

Objetivos: 

 

Incentivar o gosto das crianças pelas poesias e pelos grandes escritores e 

poetas brasileiros. E através das poesias ampliar à sua maneira de expressar seus 

sentimentos, emoções e pensamentos, através do manuseio dos diferentes tipos de 

materiais na releitura das poesias apresentadas em sala. 

 

Objetivos específicos: 

 

● Utilizar diversos materiais gráficos, plásticos e outros para ampliar suas 

possibilidades de expressão e comunicação. 

● Interessar-se pela pelas próprias produções e de outras crianças. 

● Aprender a valorizar as obras dos grandes poetas brasileiros. 

● Produzir trabalhos de arte tendo a poesia brasileira como seu fio condutor para 

realizar diversas artes utilizando o desenho, pintura, modelagem, colagem e 

assim desenvolver o gosto pela produção e criação. 

● Possibilitar o desenvolvimento do seu senso crítico. 

 

Desenvolvimento das ações: 

 

- Conhecer os poetas brasileiros a serem apreciados e suas obras. 

- Ouvir com atenção e repetir com a professora a poesia a ser estudada. 

- Trabalhar os nomes das poesias e seus significados. 

- Aprender as tiradas dos poemas estudados. 

- Contextualizar as obras poéticas dando informações sobre a biografia do autor. 

- Utilizar os números para a contagem de letras e estrofes de cada poema. 
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Material a ser utilizado: 

 

- Canetinhas. 

- Tinta caseira. 

- Tinta Guache. 

- Papelão. 

- Plástico. 

- Lápis de cor 

- Giz de cera 

- Barbante 

- Cola 

- Folha Oficio. 

- Poesias Impressas. 

- Livros. 

 

Cronograma: 5 meses. 

 

Acompanhamento e avaliação: 

 

Será feita através de observações durante e após as realizações das 

atividades, desde as leituras dos poemas, observando o interesse, motivação e 

concentração das crianças. 

Culminância: Será realizada uma exposição com os trabalhos produzidos pelas 

crianças durante o projeto na escola, com a participação das outras turmas e também 

da comunidade escolar. 

 

Referências: 

 

- Livros. 

- Poesias retiradas dos livros dos poetas que serão estudados. 
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PROJETO: SOU ARTISTA 
 

 

Professora: Gabriela Dias 

Sala verde - 1ºD - vespertino 

 

 

Justificativa: 

 

A Arte faz parte da vida, é uma expressão única e individual, através dela 

podemos conhecer a leitura do mundo do outro com sua história de vida, sentimentos 

e suas experiências. As crianças analisam as obras de arte com um olhar crítico, 

observador e diferenciado. 

A criação da arte é única de cada um, mas cabe ao professor auxiliar nesse 

percurso de forma intencional, oferecendo experiências e propostas variadas. As 

crianças pensam e expressam suas ações evidenciadas nas relações sociais, de 

maneira simbólica. 

 

Objetivo geral: 

 

● Ampliar o conhecimento de mundo que possuem, explorando suas 

características, fazendo manipulação de diferentes objetos e materiais. 

● Entrar em contato com formas diversas de expressão artística, expressando 

pensamentos e sentimentos por meio de todas as formas de arte visual como 

colagem pintura, desenho e escultura e etc. 

● Propor atividades que levem a criança desenvolver a criatividade. 

 

Objetivos específicos: 

 

● Exteriorizar toda forma de arte através dos sentimentos. 

● Produzir trabalhos de arte, utilizando a linguagem da pintura, desenhos, 

modelagem, colagem, desenvolvendo o gosto e o cuidado pelo processo de 

produção e criação. 

● Fazer releitura de obras, conhecendo sobre a vida dos artistas, sua época e 

local 

onde viveram. 

● Utilizar materiais diversos em diferentes superfícies para ampliar suas 

possibilidades de expressão e comunicação, experimentando formas e 

texturas diferentes, espaço, superfície, volume, linha, textura, forma, cor, 

luminosidade e ponto. 

● Uso de diversos materiais, formas, cores. 

● Exploração da coordenação motora ampla e fina. 
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Desenvolvimento das ações: 

 

Técnicas e teorias de desenho e pinturas. 

Técnicas e teorias de pintura de quadros e mosaico. 

Atividades práticas com execução de obras. 

Inspirações e releituras. 

Uso de elementos naturais e materiais reutilizáveis. 

 

Cronograma: 

 

O projeto terá a duração de 2 meses, de maio a junho. 

 

Acompanhamento e avaliação: 

 

● Será feita uma avaliação formativa e processual, que percorrerá pelo prazo do 

projeto, oportunizando a reflexão. 

● Observação, individual e coletiva. 

● Registros do que acontece em sala, feitos pelas crianças. 

● Registros escritos, fotográficos e filmagens feitos pela professora. 

● Observação cuidadosa ao desenvolvimento das crianças pelas atividades 

propostas. 

 

Referências: 

 

DUBOVIK, Alejandra. A linha como linguagem. Phorte editora. 

Os Retratos. MELHORAMENTOS. 

Histórias da Arte. EDITORA GLOBO. 
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PROJETO: BRINCADEIRAS DO NOSSO 

MUNDINHO 
 

 

Professora: Dayane 

Sala azul - 1ºE - vespertino 

 

 

Justificativa:  

 

Através das brincadeiras as crianças podem explorar mais a criatividade, a 

interação com as outras crianças, a personalidade. Podemos trabalhar também a 

motricidade de cada criança, explorar a coordenação motora fina. Através do brincar 

podemos perceber também a afetividade de cada criança. 

 

Objetivo geral:  

 

Trabalhar a coordenação motora das crianças, explorar o lúdico e a 

imaginação e explorar as brincadeiras em grupo. 

 

Objetivos específicos: 

 

● Trazer brincadeiras tradicionais, como cabra cega, pular corda, 

amarelinha,pique esconde.  

● Trabalhar a criatividade das crianças criando brinquedos com meterias 

recicláveis. 

 

Desenvolvimento das ações: 

 

1ª etapa: apresentar em uma roda de conversa brincadeiras tradicionais.  

2ª etapa: conversar sobre os brinquedos feitos com materiais recicláveis.  

3ª etapa: colocar em prática todas as brincadeiras propostas e confeccionar os 

brinquedos. 

 

Cronograma: De maio a junho. Toda sexta-feira. 

 

Acompanhamento e avaliação: 

 

Acompanhar as crianças em cada etapa das brincadeiras, ver se todas as 

crianças estão participando e interagindo com as outras crianças. Avaliar se estão 

acompanhando e conseguindo executar as brincadeiras propostas. 
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Referências: 

 

Livro As Brincadeiras do Mundinho - Ingrid Biesemeyer. E o livro Pé de Brincadeira - 

Ângela Cordi. 
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PROJETO: LITERARTE - LITERATURA NA 

ESCOLA DA INFÂNCIA: A ARTE DA 

PALAVRA QUE AS CRIANÇAS ESCUTAM 

E PRODUZEM 
 

 

Professora: Maria de Fátima 

Sala - 2 - vespertino 

 

 

Justificativa: 

 

A literatura infantil está presente desde cedo na vida das crianças, os sons, os 

ritmos, as palavras e tudo mais que é abarcado pelo mundo da linguagem, as canções 

de ninar, por exemplo fazem parte do patrimônio literário oral, e por meio dela e outros 

elementos as crianças têm contato com outros elementos que enriquecem sua 

linguagem e contribuem para o repertório linguístico. Ademais, é imprescindível 

ficarmos atentos à riqueza da arte presente nas canções de roda, poesias, parlendas, 

adivinhas, trava-línguas, entre outras expressões da cultura popular. Segundo 

Vigotski (2018, p.24) “ a atividade criadora da imaginação depende diretamente da 

riqueza e da diversidade da experiência anterior da pessoa, porque essa experiência 

constitui o material com que se criam as construções da fantasia.” Portanto, a 

literatura é a arte escrita, falada, cantada, ouvida e sentida na escola da infância. 

 

Objetivo geral: 

 

Propiciar o desenvolvimento criativo da criança, desenvolver o prazer pelas 

artes e literatura, possibilitar vivências, momentos de interação em que experimentem 

o falar, o ouvir, o pensar, o imaginar e o criar. 

 

Objetivo específico: 

 

● Valorizar e criar produções artísticas individuais e coletivas em suas 

respectivas linguagens; 

● Estimular a oralidade, criatividade, imaginação, percepção visual e auditiva; 

● Desenvolver a dimensão estética da arte; 

● Desenhar e criar narrativas de histórias, lugares e acontecimentos; 

● Emitir opiniões e sentimentos em relação a obras de artes; 

● Desenhar de maneira a ativar a imagem mental de objetos e imagens reais, 

desenvolvendo memória, observação e imaginação; 



 

109 

● Escolher e folhear livros, procurando se orientar por temas e ilustrações, 

acompanhando a narrativa; 

● Recontar histórias ouvidas para a produção de reconto escrito, tendo o 

professor como escriba; 

● Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea). 

● Descrever as características de objetos, personagens, cenas de histórias e 

situações cotidianas; 

● Realizar leituras por meio de gravuras, imagens, entre outros. 

● Recriar, de forma gráfica (desenho ou escriba espontânea), as histórias 

ouvidas; 

● Recitar parlendas, adivinhas, canções, poemas, poesias e trava-línguas; 

● Cuidar e valorizar a arte e o livro. 

 

Desenvolvimento das ações: 

 

Campo de experiência - O eu, o outro e o nós: Criação de desenhos e pinturas 

representando histórias, valores e sentimentos. 

Campo de experiência - Corpo, gestos e movimento: Dramatização e encenação 

de histórias, músicas, entre outras manifestações culturais. 

Campo de experiência - Traços, sons, cores e formas: Ilustrar histórias narradas; 

Produção de coletâneas/ e ou livros de histórias e recontos ilustrados pelas crianças. 

Campo de experiência - Fala, escuta, pensamento e imaginação: Recitar e 

representar de forma gráfica, ou escrita espontânea, histórias, poemas, poesia, 

Trava-línguas, adivinhas, entre outras. 

Campo de experiência - Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações: Releitura e desenho de observação de obras de artes, com 

materiais diversos como tintas, elementos da natureza, entre outros. Caminhadas 

exploratórias com mapas a serem ilustrados com o que for observado no caminho. 

 

Cronograma: 

 

O projeto será desenvolvido durante o ano letivo de 2022, e será definido pela 

professora de acordo com a realidade da turma. Durante a execução do projeto será 

observado o desenvolvimento e interesse das crianças adequando as atividades 

sempre que achar necessário. 

 

Acompanhamento e avaliação: 

 

A avaliação se dará por meio de observação e registro da professora de forma 

individual e coletiva. Será feita no decorrer do projeto de acordo com a participação 

das crianças. 

 

Referências: 

 



 

110 

DISTRITO FEDERAL. Currículo em Movimento do Distrito Federal: Educação 

Infantil. Brasília: SEEDF, 2018. 

DISTRITO FEDERAL, SEEDF. Caderno-guia da X Plenarinha: Criança arteira: faço 

arte, faço parte. Brasília - DF, 2022. 
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PROJETO: COLORS 
 

 

Professora: Shadia 

Sala laranja - 2ºD - vespertino 

 

 

Justificativa: 

 

Na Educação Infantil as crianças se desenvolvem de diferentes formas e em 

diferentes tempos, onde se tornam protagonistas na construção do seu 

desenvolvimento e da sua própria história. Dessa forma, a turma do 2° Período D são 

os protagonistas de todos os trabalhos desenvolvidos, assim como autores do nome 

do projeto da nossa turma, no qual as crianças desde o início das atividades letivas 

apresentaram e apresentam interesse em atividades artísticas. A arte na Educação 

Infantil abre diferentes possibilidades de desenvolvimento baseados nos diversos 

objetivos presentes no Currículo da Secretaria de Educação do Distrito Federal, por 

meio de seus eixos integradores. Sendo assim, o presente projeto busca criar 

diferentes possibilidades de atividades artísticas em suas diferentes linguagens 

expressões que serão apresentadas e produzidas durante todo o ano junto com a 

turma, desenvolvendo habilidades motoras, físicas e cognitivas, promovendo o 

desenvolvimento integral de cada criança por meio das diferentes manifestações 

artísticas e culturais. 

 

Objetivo geral:  

 

Desenvolver diferentes produções utilizando de diversos materiais, buscando 

oportunizar as crianças a se expressarem nas variadas linguagens artísticas e 

corporais, resgatando e envolvendo a cultura popular brasileira em suas distintas 

manifestações artísticas e culturais. 

 

Objetivos específicos: 

 

● Conhecer diferentes manifestações artísticas; 

● Reconhecer a arte dentro de Brasília; 

● Produzir atividades artísticas de diferentes formas utilizando diferentes 

materiais; 

● Conhecer e discutir acerca da história de Brasília e curiosidades por meio da 

literatura; 

● Reconhecer, participar e valorizar as manifestações culturais como um 

patrimônio imaterial; 

● Valorizar e criar produções artísticas individuais e coletivas; 

● Ampliar o repertório e a criação de produções artísticas; 
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● Expressar-se livremente por meio das produções artísticas; 

● Experimentar e reconhecer a relação entre texturas, objetos e materiais, 

utilizando-os em diversas criações artísticas; 

● Explorar e manipular materiais tridimensionais com diversas superfícies, 

planos, formas e volumes; 

● Emitir opiniões e sentimentos em relação a diversas obras de arte; 

● Desenvolver a sensibilidade, sentimentos e imaginação por meio da 

apreciação artística; 

● Realizar leituras por meio de gravuras, imagens e etc; 

● Reconhecer as diferentes possibilidades de escolha de materiais para 

realização de pinturas; 

● Identificar formas geométricas em apreciação de obras de arte, desenhos, 

pinturas e colagens; 

● Conhecer e discutir sobre a preservação de plantas e animais do cerrado. 

 

Desenvolvimento das ações: 

 

O objetivo do presente projeto é realizar e apreciar as diferentes manifestações 

artísticas por meio da roda de conversa e de diversas atividades com diferentes 

materiais, onde as crianças vão materializar os objetos apresentados para as 

produções propostas, mas ao mesmo tempo, terão a oportunidade de se expressarem 

com seus próprios traços, imaginação e criatividade. 

 

 

● Produções artísticas com pinturas naturais; 

● Desenhos com carvão; 

● Desenhos em diferentes planos e texturas; 

● Arte com cola, tinta guache e areia; 

● Colagem com as formas geométricas do tangram; 

● Barbante no balão; 

● Montagem da árvore Ipê em diferentes cores; 

● Pintura com dedos; 

● Cobertura dos desenhos das crianças com bolinhas de papel crepom colada 

por elas em seus desenhos; 

● Formatos e desenhos com colagem de barbantes; 

● Pintura com areia colorida; 

● Alinhavos com papelão. 

 

Cronograma: 

 

As atividades serão desenvolvidas durante todo o ano dentro dos 

planejamentos e permanecerá em aberto para acrescentar novas ideias de acordo 

com os interesses da turma e das atividades desenvolvidas diariamente dentro da 

rotina da turma. 
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Acompanhamento e avaliação: 

 

O processo de avaliação e acompanhamento será realizado de forma contínua 

e processual, em que no momento das realizações das atividades as crianças estarão 

sendo observadas e o professor fará os devidos registros, tendo como base os 

objetivos de aprendizagens do Currículo em Movimento e seus eixos integradores de 

educar e cuidar, brincar e interagir em toda a nossa rotina de atividades durante todo 

o ano, possibilitando às crianças a diferentes experiências, vivências e interações. 

 

Referências: 

 

FONTE:https://www.educacao.df.gov.br/wp-

conteudo/uploads/2018/02/Curri%CC%81culo-em-Movimento-Ed-

Infantil_19dez18.pdf 
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PROJETO: ENTRE LINHAS E NÓS, 

ESTAMOS TODOS NÓS! 
 

 

Professora: Girlene 

Sala vermelha - 2ºE - vespertino 

 

 

Justificativa: 

 

As Artes fazem parte da vida da criança como leitura do mundo e expressão 

pessoal. As artes são objetos de conhecimento, e através delas, podemos conhecer 

a leitura do mundo de outra pessoa, com outra história de vida, outra experiência, 

sentimentos, vivendo em outro lugar ou época. As crianças devem aprender a 

apreciar e analisar as Artes com um olhar observador participativo e crítico. 

 

Objetivo geral: 

 

Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes 

sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir através do uso das Artes. 

 

Objetivos específicos: 

 

● Dar proposta de atividades que levem a criança a relacionar-se e a fazer o 

artístico com o conhecimento adquirido;  

● Dar oportunidade de vivenciar com atividades propostas e saberes; 

● Propor atividades que levem a criança a desenvolver a sua criatividade; 

● Desenvolver atividades artísticas tanto no aspecto histórico-cultural como na 

vivência artística; 

● Desenvolver a habilidade artística; 

● Proporcionar momentos de descobertas; 

● Fazer leitura de imagens; 

● Desenvolver oralidade, interação e socialização; 

● Aprofundar conhecimentos sobre o ponto,  linhas, cores e formas; 

● Trabalhar coordenação motora fina e ampla; 

● Perceber traços da natureza em suas obras; 

● Desenvolver raciocínio lógico matemático por meio de trabalho concreto; 

● Desenvolver a imaginação, criatividade, atenção, concentração, expressão 

artística, percepção visual, noção espacial; 

● Trabalhar o conceito de releitura de uma obra artística de acordo com o 

entendimento infantil a partir de materiais diversos; 
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● Utilizar materiais recicláveis como caixas de papelão, jornal, revistas, para 

reproduzir trabalhos de alguns artistas plásticos, poetas, livros, textos e 

pensamentos das próprias crianças. 

 

Desenvolvimento das ações: 

 

A metodologia utilizada neste projeto contempla uma ação educativa que visa 

garantir que a criança compreenda e contemple a diversidade social, cultural e 

artística.  

Sendo assim, o trabalho será dividido em partes que serão: O ponto de partida; 

Identidade; Eu…; Nós…; Era uma vez, um ponto que virou um desenho;  Entre linhas 

e nós, estamos todos nós! e que deverão estar em consonância entre si como: 

Interação dos grupos/ turmas através de jogos de percepção e observação do corpo 

como um todo, brincadeiras, músicas de conhecimento comum a todos. 

História o uso da arte de contar para apresentar diversos contos, observações 

de figuras humanas nas imagens. 

  Após leitura de histórias, uso de desenhos e interpretações destas. 

A Valorização da ação artística e o respeito pela diversidade cultural. 

O trabalho individual e em grupo respeitando o limite e o potencial de cada um. 

Criação de trabalhos manuais através de pinturas, colagens, modelagens, 

texturas, etc. 

Além de ensaios de fala, coreografias, leitura, escrita e etc. 

Os Campos irão priorizar o desenvolvimento das capacidades de leitura, 

escrita, expressivas e estéticas, matemática, natureza e sociedade, música e 

movimento e artes visuais, possibilitando a apropriação do conhecimento em diversas 

situações de aprendizagem, de forma gradual e espontânea com a participação em 

diferentes atividades pedagógicas e lúdicas, envolvendo a percepção de pontos de 

vista e experiências vividas. Neste contexto, dramatizar a realidade é apropriar-se 

dela para poder entender a vida, os diferentes papéis sociais e as relações entre eles. 

Busca-se neste projeto, compreender o eu, o outro e o nós,  a nossa cultura, 

os elementos da natureza, os costumes e as regras sociais que possam estabelecer 

comparações e ampliar o seu repertório pessoal, artístico e social. Através do 

conhecimento dos nossos costumes e também de outros que vemos por nosso 

mundinho chamado planeta Terra. 

  

Recursos materiais: 

 

TV  e  DVD 

Máquina fotográfica/filmadora 

Livros de literatura 

Xerox preta e branca ou coloridas de algumas tela de artistas e ou imagens 

Fita gomada 

Lápis grafite, tinta guache, nanquim, lápis de cor, giz pastel, giz de cera e canetinhas 

Papel A4, A3 de diversas cores e espessuras 
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Cartolinas branca e coloridas 

TNT 

Revistas para recorte 

Cola branca 

Pincel de menor e maior espessura 

Tesoura 

Caixas de papelão médias e grandes  

Diferentes suportes para pintura 

 

CULMINÂNCIA: 

 

Exposição no Jardim – Releituras na visão das crianças da Educação Infantil. 

Apresentação do vídeo mostrando as atividades realizadas pelas crianças durante o 

projeto. 

Exposição na Plenarinha. 

Entrega dos portfólios para as famílias ao final do ano. 

  

Cronograma: 

 

No decorrer do ano de 2022. 

 

Acompanhamento e avaliação: 

 

A avaliação do Projeto deverá ser realizada durante todo o processo e do 

transcorrer das atividades e com as construções de cada criança de acordo com suas 

percepções artísticas e seu desenvolvimento.  

 

Referências: 

DISTRITO FEDERAL. Currículo em movimento do Distrito Federal: Educação 

Infantil. Brasília: SEEDF, 2018. 

 

VIGOTSKI, Lev Semionovich. Psicologia da Arte. São Paulo, Martins Fontes, 2001. 

 

______.Imaginação e Criação na Infância. São Paulo, Ática, 2009. Site: 

http://www.falandodeartes.com.br/2016/03/os-elementos-visuais-ponto-linha-

forma.html 

  

http://www.falandodeartes.com.br/2016/03/os-elementos-visuais-ponto-linha-forma.html
http://www.falandodeartes.com.br/2016/03/os-elementos-visuais-ponto-linha-forma.html
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14. Acompanhamento e Avaliação do 

Projeto Político-Pedagógico 

 

O acompanhamento e a avaliação do  PPP serão implementados de acordo 

com as instâncias de participação indicadas anteriormente, a fim de, tomarmos 

decisões democráticas para o bem comum de toda Comunidade Escolar. O 

acompanhamento será processual e as avaliações acontecerão de acordo com o 

período de execução das estratégias e metas. 

O Conselho Escolar será a instância responsável por fazer o 

acompanhamento constante da implementação deste PPP e deverá apresentar à 

Assembléia Geral Escolar um balanço das ações realizadas, das dificuldades 

encontradas e dos desafios enfrentados pela comunidade escolar de acordo com o 

PPP, para que possam ser feito os ajustes necessários e para que sejam tomadas 

as decisões de maneira democrática sobre os rumos da nossa escola. 

A Direção deverá ser a guardiã deste PPP e sempre que necessário, reunir 

a comunidade escolar para prestar contas ou ainda apresentar as necessidades para 

que a implementação do PPP ocorra de forma adequada. 

Outras estratégias de acompanhamento e avaliação poderão ser utilizadas 

com a finalidade de revisão, atualização e reformulação desse instrumento de gestão 

ao longo do ano letivo ou de sua duração de acordo com a necessidade verificada 

pela comunidade escolar. 
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