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Apresentação 

 

Em 2022, a reflexão do Projeto Político Pedagógico começou a ser discutida entre a 

direção e o grupo de professores, na Semana Pedagógica e em algumas coordenações 

coletivas seguintes. 

Não formamos uma comissão para a escrita. Optamos  por uma organização diferente 

nesse ano onde cada capítulo é apresentado e revisado para o grupo de professores novos 

e em seguida, compartilhado com todas as famílias, via whatsapp, para conhecimento e 

contribuições. 

Voluntariamente, alguns professores se disponibilizaram a ajudar com seus saberes, 

na construção desse documento. Outros familiares foram convidados também, após 

relatarem suas habilidades e disponibilidade nas perguntas de número 43 e 44 da Ficha Perfil 

(anexo 1). 

 

Nome Atuação Suporte 

Juliana  Coordenação Pedagógica Organização e digitação do PPP 

Katiúscia Diretora Escolar Organização e digitação do PPP 

Rafaela Professora Análise dos gráficos 

Alan Pai de criança Análise dos gráficos 

Ana Cristina Professora Suporte tecnológico 

Cristina Professora Revisão ortográfica 

Mariana Mãe de criança Design gráfico 

Adriany Vice-Diretora Leitura e revisão ortográfica 

 

A coordenação pedagógica, juntamente com a direção, construiu um cronograma de 

ações e datas, favorecendo uma metodologia de ação coletiva, aberta para as considerações 

de toda comunidade escolar. 

 

Cronograma  - Revisão e Apresentação do Projeto Político Pedagógico 2022 

Data Capítulo apresentado  Data do capítulo a ser 
enviado para a 

comunidade 

08/03 1. Histórico da Unidade Escolar. 10/03 

15/03 2. Diagnóstico da Realidade Escolar.  

22/03 2. Diagnóstico da Realidade Escolar. 
 

24/03 

29/03 3. Função social da Escola. 04/04 
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4. Princípios. 

 
 
12/04 

05/04 5. Missão e objetivos da educação, das 
aprendizagens e do desenvolvimento 
(CANCELADO EM FUNÇÃO DA REUNIÃO 
DE PAIS - Atendimentos individualizados). 

 

12/04 5. Missão e objetivos da educação, das 
aprendizagens e do desenvolvimento - Ações 
para as fragilidades apontadas pelos 
profissionais da escola. 

 

19/04 5. Missão e objetivos da educação, das 
aprendizagens e do desenvolvimento - Ações 
para as fragilidades apontadas pelas famílias. 

29/04 

 
26/04 6. Fundamentos teóricos-metodológicos. 

 

29/04 
 

03/05 7. Organização do trabalho pedagógico: 
7.2 Estratégias de valorização e formação 
continuada dos profissionais da educação. 
7.3 Práticas metodológicas adotadas. 

04/05 

10/05 7. Organização do trabalho pedagógico: 
7.4 Organização de materiais, ambientes, 
tempos, rotina e datas comemorativas. 
7.5 Inclusão na Unidade Escolar. 
7.6 Atuação na Sala de Recursos. 
7.7 Atuação do Serviço de Orientação 
Educacional. 

11/05 

17/05 7. Organização do trabalho pedagógico: 
7.8 Atuação dos Educadores Sociais 

Voluntários. 

7.9 Atuação dos Monitores. 

18/05 

24/05 7. Organização do trabalho pedagógico: 
7.10 Atuação dos Parceiros da Unidade 

Escolar. 

7.11 Laboratórios. 

7.12 Biblioteca/Sala de Leitura. 

25/05 

31/05 7. Organização do trabalho pedagógico: 
7.13 Estratégias para a manutenção do 

vínculo com a Unidade Escolar. 

7.14 Programas e Projetos Específicos. 

Não conseguimos trabalhar 
no PPP em função de outras 
demandas que surgiram na 
escola. 

07/06 8. Estratégias de avaliação na Unidade 
Escolar. 
9. A Organização curricular na Unidade 

Não conseguimos trabalhar 
no PPP em função de outras 
demandas que surgiram na 
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Escolar. escola. 

10/06 Último prazo para entrega da 1ª versão do 
PPP para análise pela UNIEB. 

 

11/06 
 

Revisão e reescrita dos tópicos:  
7.13 Estratégias para a manutenção do 

vínculo com a Unidade Escolar. 

7.14 Programas e Projetos Específicos 

8. Estratégias de avaliação na Unidade 
Escolar. 
9. A Organização curricular na Unidade 
Escolar. 

Terminaremos com toda a 
Equipe Pedagógica. 

13/06 10. Plano de ação para a implementação do 
Projeto Político-Pedagógico. 

 

14/06 11. Acompanhamento e avaliação do Projeto 
Político-Pedagógico. 

 

15/06 Revisão geral.  

21/06 Entrega do PPP para publicação.  

 

As crianças tiveram participação direta, tanto em algumas respostas contidas na Ficha 

Perfil, como nas perguntas: como é minha escola e como eu gostaria que ela fosse, 

exercendo papel de protagonistas na construção deste documento, já que são consideradas 

seres produtores de cultura, que imaginam e criam a partir das suas experiências.  

Vale ressaltar que a presente Proposta trata-se de um documento democrático, 

flexível, participativo, dinâmico, intencional, que vislumbra desenvolver os objetivos propostos 

para essa primeira etapa da Educação Básica - Educação Infantil - manifestando o 

pensamento da comunidade escolar e considerando a criança como sujeito histórico e de 

direitos. 
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1. Histórico da Unidade Escolar 

 

O Jardim de Infância 21 de Abril foi inaugurado em 12 de setembro de 1959, antes 

mesmo de ser instalada a Capital da República Federativa do Brasil. Trata-se de um dos mais 

conhecidos e tradicionais Jardins de Infância de Brasília. 

Situado na EQS 707/708 Sul (em frente à Praça 21 de Abril), teve suas atividades 

iniciadas em fevereiro de 1960, sob a direção da professora Maria Tereza de Medeiros 

Falcão. Nessa época, tornou-se conhecido com a denominação de Jardim de Infância da 

Caixa Econômica, por estar localizado nas imediações das casas pertencentes a esse órgão 

e receber recursos financeiros da CEF – Caixa Econômica Federal, destinados à manutenção 

e reparos nas instalações. 

O Decreto n° 481 – GDF, de 14/01/1966, relacionou esta unidade escolar com o nome 

de JARDIM DE INFÂNCIA DA PRAÇA 21 DE ABRIL – SUL, que pela resolução n° 95-CD, de 

21/10/1976, passou a denominar-se JARDIM DE INFÂNCIA 21 DE ABRIL. 

A região onde o Jardim foi construído é predominantemente voltada para as quadras 

residenciais e pequenos comércios locais, num terreno bastante arborizado, medindo cerca 

de 5.000m2 e com área construída de aproximadamente 1.700m2. 

A escola mantém, ainda hoje, sua estrutura física original preservando características 

da sua construção inicial. Ao longo dos seus sessenta e dois anos, poucas modificações 

foram feitas na sua estrutura física.  

Apresentamos os nomes das pessoas que já dirigiram essa Unidade Escolar em: 

- 30/12/1999, Suelma Rosa Pereira Gonçalves (matrícula 67439-7) diretora, 

exonerada em 28/02/2011. 

- 02/03/2000, Marcia Valente Ornelas (matrícula 46625-5) vice-diretora, ficando 

até 28/02/2002. 

- 08/05/2002, Fabrizia Oliveira de Moraes (matrícula 300096-6) vice-diretora, 

exonerada em 19/07/2002. 

- 19/07/2002, Consuelo Cintra Rosa Martins (matrícula 48722-8) vice-diretora, 

exonerada em 01/10/2003. 

- 01/10/2003, Denise de Azevedo Leão (matrícula 35191-1) vice-diretora, 

exonerada em 29/11/2011. 

- 29/11/2011, Adriany Cronemberger Costa (matrícula 42706-3) vice-diretora. 

- 28/02/2011, Katiuscia Lucas da Silva (matrícula 200075-X) assume a função 

de diretora. 

 

O Jardim de Infância 21 de Abril passou por algumas mudanças desde a sua 

inauguração. No ano 2000, foi inaugurada uma piscina com aquecimento solar; em 2005, foi 

construído um banheiro para crianças com deficiência; em 2009, a construção de mais quatro 

banheiros infantis nas salas referência, uma secretaria e um depósito para merenda 

(adaptação de um espaço já existente, destinado ao armazenamento de gêneros 

alimentícios). 

Em 2012, houve uma melhora na estrutura da portaria para as crianças, e em 2014, 

um depósito para produtos de limpeza e um espaço de convivência para os servidores 

(também adaptação de espaços já existentes). 

É importante destacar que desde o ano de 2016, os profissionais do Jardim têm 

vivenciado um intenso processo de revisão e discussão de suas concepções pedagógicas 

sobre a educação infantil, sempre em busca de uma forma de trabalho, onde as crianças  
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possam ser ouvidas e terem suas manifestações acolhidas, na condição de sujeito de seus 

direitos e desejos.  

As crianças com deficiência sempre foram atendidas conforme a legislação prevê, 

porém com esse novo olhar acolhedor, que considera o protagonismo infantil, toda a equipe 

busca garantir e fortalecer ambientes desafiadores e inclusivos. 

No ano de 2017, em parceria com as famílias, vivenciamos o Projeto de Agrofloresta 

envolvendo toda a comunidade escolar e local. Passamos a realizar escutas sensíveis com 

as crianças e a “sair mais do ambiente escolar”, a fim de contemplar e atender aos desejos 

como: visitas ao planetário, feiras do livro, bibliotecas, museus, jardim botânico, CCBB, entre 

outros.  

Em termos de estrutura urbana, além do comércio local (bem estruturado), a região 

conta com serviços de telefonia, internet, pontos de transportes coletivos (ônibus), postos de 

saúde, associações de moradores, escolas de línguas, etc. Na imagem 1, as crianças do 

Jardim visitaram a tradicional Feira do Livro onde puderam participar de várias atividades e 

adquirir livros de interesse coletivo e individual. 

 

 
     Imagem 1 

 

Em 2018, vivenciamos a experiência de trabalhar com projetos de investigação na 

educação infantil, partindo dos interesses e curiosidades infantis, levando em consideração 

suas hipóteses e a iniciação ao processo de pesquisa.  
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A confecção do quadro investigativo passou a fazer parte da rotina de algumas 

turmas, buscando sempre responder as perguntas das crianças, traçando um caminho 

construído com elas, e não simplesmente para elas.  

Nas próximas ilustrações, é possível visualizar todo o percurso de aprendizagem das 

crianças sobre o tema borboletas. Na imagem 2, elas expressam suas hipóteses e 

conhecimentos, sem comprovação científica ainda. 

 

 
     Imagem 2 

 

Já na imagem 3, elas levantam suas hipóteses e aprendem a pesquisar, mesmo sem 

o domínio da leitura e da escrita. 

 

 
Imagem 3 

 

E na imagem 4, definem juntamente com a professora, como irão conduzir o processo 

de pesquisa, para descobrir se suas hipóteses são verdadeiras ou não. 
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Imagem 4 

 

Após todo esse processo que acontece na escola e em casa com as famílias, as 

crianças compartilham seus saberes com os colegas de outras salas e com os seus 

familiares, expondo todas as atividades e descobertas realizadas durante o projeto, conforme 

as figuras imagens 5, 6 e 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

  Imagem 5 
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Imagem 6    

 

 

 
Imagem 7 

 

Mesmo diante do sucesso da metodologia, parte do grupo de professores 

demonstrou-se inseguro, pois não viam a necessidade de mudar certas práticas (que vinham 

sendo realizadas há anos).  

A modificação no quadro de profissionais, impactou de forma significativa, na 

implementação de novas práticas pedagógicas na escola, reforçando esse novo olhar para a 

Educação Infantil. A criança, como centro do planejamento, passou a experienciar o mundo 

material e social, ampliando gradativamente o campo de sua curiosidade e inquietações, 

mediada pelas orientações, materiais, espaços e tempos, que organizam as situações de 

aprendizagem, assim como, pelas explicações e significados a que ela tem acesso.  

Também em 2018 ocorreu a ampliação e reforma da cozinha e depósito da merenda 

escolar e em 17 de dezembro, a unidade escolar saiu na mídia (DFTV), em uma reportagem 
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sobre a mudança nos critérios para a Educação Infantil: Existe um documento, que norteia o 

trabalho pedagógico nas escolas, cada estado tem autonomia para fazer o seu (está previsto 

no Plano Nacional de Educação). Aqui no Distrito Federal temos um Currículo em Movimento 

que traz um conjunto de práticas, direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

para serem seguidos e estão em prática desde 2018.  

O que muda na prática? “A criança é centro do planejamento curricular, então exige 

do professor observar o interesse para desenvolver os projetos pedagógicos (sair do foco do 

professor e daquilo que ele quer ensinar e priorizar os interesses infantis, aquilo que ela 

precisa, considerando as necessidades de aprendizagens delas. O maior desafio é 

materializar este currículo, colocar em prática de fato esse Currículo em Movimento, 

considerando a criança como protagonista, como produtora de cultura, e não apenas como 

reprodutora. Um fazer pedagógico inovador, que abrange a diversidade, que inclui todas as 

crianças, independente de onde ela mora, de sua situação financeira e características físicas. 

É isso que eu acho que é o desafio, uma educação para todos e com todos.” Entrevista 

completa no endereço https://globoplay.globo.com/v/7237786. 

  Vale destacar que desde a sua criação, o Jardim de Infância 21 de Abril enfrentou 

vários desafios, sendo relevante mencionar dois deles: o primeiro, em relação ao recebimento 

de crianças de três anos de idade e realização das devidas ações, para implementação e 

cumprimento da 1ª meta do PNE (Universalização da Educação Infantil), e em segundo, a 

questão da inclusão escolar (que passou a ser registrada a partir do ano de 2016), e que tem 

avançado de forma significativa, porém com muito a se fazer, para garantir que os direitos 

das crianças com deficiência sejam garantidos. 

Começamos um trabalho diferenciado com as crianças com deficiência, valorizando 

aquilo que elas já sabiam, respeitando a sua individualidade e partindo de situações 

organizadas, ora individualmente, ora coletivamente, para que aprendizagens realmente 

significativas pudessem acontecer, de forma prazerosa e sem causar sofrimento. 

Tal prática resultou na apresentação de um trabalho elaborado por quatro professoras 

do Jardim intitulado: “A criança com autismo enquanto sujeito ativo no espaço da 

educação infantil” (imagem 8), no âmbito do Seminário Internacional: “Educação, Inovação 

e Inclusão'', realizado em Portugal, em outubro de 2018. 

 

 
Imagem 8 

No ano de 2019, o Jardim fez um misto de projetos empreendedores, juntamente com 

temáticas propostas pela escola e pela Secretaria de Educação, porém era perceptível que 

as crianças ainda não tinham seus anseios e necessidades plenamente atendidos. Neste 

https://globoplay.globo.com/v/7237786
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mesmo ano, a tão sonhada “Casa da Árvore”, foi construída por meio de momentos 

presenciais de escuta, onde as crianças puderam falar sobre “a escola que temos e a escola 

que queremos.” Com o dinheiro arrecadado na festa junina, foi possível realizar esse sonho. 

Ainda em 2019, duas professoras participaram de uma Formação em Redes de 

Comunidades de Aprendizagem, oferecida pela Escola de Aperfeiçoamento e Profissionais 

da Educação - EAPE, onde tiveram a oportunidade de formar o Núcleo de Aprendizagem do 

Jardim de Infância 21 de Abril, com a presença de outras professoras, gestores e famílias 

interessadas nessa nova abordagem. 

No segundo semestre desse mesmo 

ano, toda a equipe de profissionais do 

Jardim, estava inscrita na referida Formação 

e o dispositivo: “Desafios de 

Aprendizagem'' - o que você quer 

aprender hoje? - começou a ser 

implementado, de acordo com os interesses 

e curiosidades infantis, despertando o 

caminhar de algumas professoras, rumo às 

Comunidades de Aprendizagem com a 

utilização da metodologia de projetos. 

As experiências foram registradas 

(em formato de áudios e vídeos) e o 

processo passou a acontecer 

semanalmente, com a participação das 

crianças e professoras do contraturno, onde 

todos puderam vivenciar o processo de 

pesquisa, busca de informação, 

transformação em conhecimento e 

compartilhamento dos saberes, tudo 

realizado “com” as crianças. 
 

Imagem 9 

Era dedicada para essa prática, um total de mais ou menos, uma hora e meia, contando com 

a participação das famílias e outros profissionais da escola. O tempo para realização do 

“Desafio de Aprendizagem” era dividido da seguinte forma: 

- O que você quer aprender? (10 minutos) 

- Processo de pesquisa e coleta de informações (30 minutos) 

- Transformação da informação recebida em conhecimento (20 minutos) 

- Compartilhamento dos saberes na grande roda (20 minutos). 
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Imagem 10 

 

Na imagem 10, temos o registro de uma criança que queria saber como são feitos os 

balões de aniversário. Houve o processo de pesquisa, transformação das informações em 

conhecimento e compartilhamento das descobertas. Ela escolheu desenhar explicando todo 

o processo. 

 

 
     Imagem 11 

 

Já na imagem 11, destacamos o registro de uma outra criança, que queria descobrir 

como as borboletas nascem. Contrariando a sua hipótese inicial (de que elas nascem da 

barriga), após suas pesquisas (imagem 12), ela desenha todas as fases da metamorfose do 

inseto e apresenta para os colegas, utilizando-se conceitos científicos. 
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      Imagem 12 

 

Por meio desta prática, considerada inovadora na escola, constituímos de fato o nosso 

Núcleo de Projeto, realizando encontros e começando a adequação dos espaços e tempos 

de aprendizagens das crianças.  

 Entre uma vasta gama de dispositivos de aprendizagem, selecionamos as saídas de 

campo, reunião de responsáveis, registros, pedir a palavra, rodas de conversa, mini 

assembleias, estabelecimento de rotina, regras e combinados, para fortalecer as práticas, 

que estavam começando a se convergir para o paradigma da aprendizagem. 

 
Crianças e infâncias são marcadas por conceitos constituídos social 

e culturalmente. O modo como são percebidas e compreendidas 

interfere, direta e indiretamente, na organização do trabalho 

pedagógico a ser realizado nas instituições educativas para a 

primeira infância (DISTRITO FEDERAL, 2018a, p.21). 

    

 

Em 2020, para dar continuidade ao processo de transição e reconfiguração de nossas 

práticas pedagógicas, teríamos um protótipo de mudança, por meio da criação de uma Turma 

Experimental Piloto, acompanhada pela Equipe de Inovação Educacional da Secretaria 

de Educação do Distrito Federal, mas em função da pandemia do novo Coronavírus, todo 

trabalho pedagógico voltou-se para o desenvolvimento de temáticas extraídas do Currículo 

em Movimento da Educação Infantil, de acordo com as instruções recebidas pela Diretoria de 

Educação Infantil (DIINF). 

Ao final do ano, diante das demandas de diversas famílias, houve uma tentativa por 

parte do Núcleo de Projeto Sementeira, em dar continuidade a proposta de transição, por 

meio da solicitação via SEI, da abertura de uma nova turma de 1° ano, do Ensino 

Fundamental (com práticas voltadas para o paradigma da aprendizagem), porém o pedido 

acabou sendo indeferido pela SEE/DF. 

Ao final do mês de janeiro de 2021, no momento de encerramento e avaliação do 

trabalho desenvolvido, a equipe de profissionais do Jardim de Infância 21 de Abril, optou 

por evitar práticas características do paradigma da instrução e apostar nas estratégias 

que alcançaram sucesso nos anos de 2019 e 2020, ou seja, pautar toda a organização 

do trabalho pedagógico, partindo das escutas infantis, com o objetivo claro de 
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proporcionar momentos de aprendizagem, interações e brincadeiras que sejam 

realmente significativos. 

 

 
     Imagem 13 

 

Com o apoio da Diretoria de Projetos - DIPROJ/SUBEB - que seguiram com um 

planejamento de manter o acompanhamento às escolas participantes, onde segue-se 

realizando e mapeando experiências de êxito, fazendo delas inspiração para as demais. 

Nessa perspectiva, podemos verificar que a Educação Infantil não é assistencial, 

tampouco preparatória para o Ensino Fundamental, pois trata-se de uma etapa da Educação 

Básica, que abarca os direitos de aprendizagem, voltados às reais e atuais necessidades e 

interesses das crianças, no sentido de proporcionar seu desenvolvimento integral. 

A utilização e implementação de novos dispositivos de aprendizagem permanece, 

dando continuidade a educação oferecida pela família e articulando novos conhecimentos a 

partir do trabalho de pesquisa, observação crítica e criativa e resolução de problemas. 

O planejamento do professor parte da escuta sensível, realizada frequentemente com 

sua turma e contempla: 

- momentos de interação e brincadeiras; 

- confecção de brinquedos, utilizando-se de materiais não-estruturados e 

elementos da natureza; 

- realização de experiências e experimentos em casa e na escola; 

- oportunidades de momentos de musicalidade; 

- implementação de mais dispositivos de aprendizagem, de forma gradativa. 

 
O atendimento aos direitos da criança na sua integralidade requer 

que as instituições de Educação Infantil, na organização de sua 

proposta pedagógica e curricular, assegurem espaços e tempos 

para participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o 

respeito e a valorização das diferentes formas em que as famílias se 

organizam (BRASIL, 2013,p.92). 

Em 2020, houve reforma nas salas referências, com a retirada dos revestimentos de 

proteção acústica (madeira) da parede, e pintura (interna e externa), bem como a construção 

e reforma de dois lavatórios (um próximo a portaria e o outro perto da cozinha), em 
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atendimento aos protocolos de segurança para o retorno das aulas presenciais conforme 

determinação da SEEDF/SES. 

Já em 2021, foi construído um banheiro na área da piscina, para uso das crianças da 

sala laranja, em atendimento à abertura de duas novas turmas. No início de 2022, foi instalado 

o piso tátil para pessoas com deficiência visual, como cumprimento e execução da verba 

pública oriunda do PDDE - Acessibilidade. 

Iniciamos o ano letivo de 2021, com o Núcleo de Projeto Sementeira, participando do 

Projeto Ecossistemas de Aprendizagem e Inovação Social no Distrito Federal, cujo 

objetivo era de possibilitar maior interação entre as Comunidades de Aprendizagem já 

existentes e as que estão em processo de transição: EC 115 Norte, CAP Paranoá, CEF 308 

de Sobradinho e Jardim de Infância 21 de Abril, visando o desenvolvimento de processos de 

inovação social em educação, beneficiando as comunidades e seus lugares. 

 Também em 2021, antes da reunião e convite para as famílias, iniciamos o trabalho 

do nosso núcleo, com um encontro bem abrangente, com a participação das professoras 

regentes (que aceitaram o desafio de participar das duas turmas piloto), coordenadora 

pedagógica e diretora, para pensar a proposta de trabalho voltada para o paradigma da 

aprendizagem. 

 

 
Imagem 14 

 

As demais turmas, também trabalharam com as escutas infantis e planejamento de 

acordo com as necessidades e curiosidades das crianças, garantindo seus Direitos de 

Aprendizagem: Conviver - Brincar - Explorar - Participar - Expressar e Conhecer-se, 

presentes no Currículo em Movimento da Educação Infantil do Distrito Federal, independente 

de serem participantes das Turmas Piloto. 

Devido ao fato histórico decorrente da Pandemia de Covid-19 e com o distanciamento 

social e atividades realizadas remotamente, essas foram as possibilidades de visibilizar o 

período atual, vivenciado na realidade do Jardim de Infância 21 de Abril, com a comunidade 

escolar, participação das crianças e suas famílias, durante a condução das possibilidades 

educativas e pedagógicas desse período. 

Com o retorno gradativo (de forma híbrida), no segundo semestre de 2021, todas as 

turmas estavam utilizando-se das práticas e dispositivos pedagógicos (inerentes ao 

paradigma da aprendizagem), se encantando com a natureza e a importância de cada ser, 

dentro de um ecossistema.  
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Começamos o ano letivo de 2022, de forma presencial e com um novo quadro de 

professores.  

Atualmente temos cinco salas referência, a saber: 

- 1º Período A (Integração Inversa) - 16 crianças  Matutino 

- 1º Período B (Classe Comum) - 20 crianças   Matutino 

- 2º Período A (Integração Inversa) - 7 crianças  Matutino 

- 2º Período B (Integração Inversa) - 14 crianças  Matutino 

- 2º Período C (Integração Inversa) - 15 crianças  Matutino 

- 1º Período C (Integração Inversa) - 8 crianças  Vespertino 

- 1º Período D (Integração Inversa) - 14 crianças  Vespertino 

- 1º Período E (Integração Inversa) - 14 crianças  Vespertino 

- 2º Período D (Integração Inversa) - 16 crianças  Vespertino 

- 2º Período E (Integração Inversa) - 15 crianças  Vespertino 

 

Diante desta proposta desafiadora, é importante destacar que o nosso Jardim não 

possui refeitório, laboratório de informática e nem quadra esportiva, mas, em contrapartida, 

temos um teatro e diversas áreas verdes, que permitem o desenvolvimento do trabalho 

corporal educativo. 

 Apresentamos a seguir, informações importantes sobre o espaço físico e composição 

do quadro dos colaboradores da escola. 

 

Caracterização física 

05 salas referências; 

01 sala de múltiplas funções; 

01 corredor literário, adaptado com a finalidade da sala de leitura; 

05 banheiros infantis (sendo um em cada sala referência e outro exclusivo para cadeirantes); 

01 cozinha; 

01 espaço adaptado para coordenação pedagógica/orientação educacional com banheiro; 

01 sala para professores; 

01 secretaria; 

01 banheiro para pais; 

01 banheiro para servidores; 

01 banheiro para professores; 

01 teatro; 

01 sala para direção; 

01 casinha de boneca; 

01 piscina coberta; 

01 parque de areia infantil; 

01 casinha da árvore; 

01 depósito para gêneros alimentícios da merenda (FAE); 

01 passivo da secretaria 

 

Dados de identificação da Instituição 

Da Unidade Executora (UEX): 

Nome: Associação de Pais e Mestres do Jardim de Infância 21 de Abril 

CNPJ – 00421131/0001-42  

End. SEPS 707/907 Sul, Praça 21 de Abril 

Tel/Fax – 3901-2615 
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E-mail – ji21deabril@ibest.com.br ou ji21deabril@gmail.com.br 

Presidente: Katiúscia Lucas da Silva 

Data da fundação – 12 de setembro de 1959 Registros 

 

ATOS da regulação da Instituição Educacional  

Nome: JARDIM DE INFÂNCIA 21 DE ABRIL 

End. – SEPS 707/907 sul, Praça 21 de Abril 

Tel/Fax – 3901-2615 

E-mail – ji21deabril@ibest.com.br ou ji21deabril@gmail.com.br 

Localização – Zona urbana 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

 

Turno de funcionamento: 

Matutino: 07h30min às 12h30min 

Vespertino: 13h30min às 18h30min 

Secretaria: 07h30min às 12h30min e 13h30min às 16h30min. 

 

Nível de ensino ofertado - Primeira Etapa da Educação Básica 

1° e 2° Períodos da Educação Infantil 

Total de crianças nos turnos Matutino e Vespertino: 153 

 

Mantenedora 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF  

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

CNPJ 00.394.676/0001-07 

 

Unidade de Ensino 

Jardim de Infância 21 de Abril 

EQS 707/708 Sul (Praça 21 de abril) – Asa Sul 

Brasília/DF  

CEP 70390-088 

Telefone: (61) 3901-2615 / 3443-1328 (orelhão) 

E-mail: ji21deabril@gmail.com.br ou ji21deabril.ppc@edu.se.df.gov.br 

 

Gestão: garante total funcionamento da escola, coordenando as ações administrativas, 

pedagógicas e financeiras, dentro dos princípios democráticos e oportunizando o trabalho 

coletivo com toda comunidade escolar. 

 

Diretora: Katiúscia Lucas da Silva        200075-X 

Vice-Diretora: Adriany Cronemberger Costa     42706-3 

 

Secretário: responsável pela escrituração escolar da criança e encaminhamento de 

declaração, transferência ou outras solicitações afins. 

 

Chefe de Secretaria: Mauro Oliveira Vargas       29356-3 

 

mailto:ji21deabril@gmail.com.br
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Coordenação pedagógica: planeja, orienta, monitora e avalia as atividades docentes, dando 

suporte ao coletivo dos professores quanto ao processo de ensino-aprendizagem e 

promovendo ações que contribuam com o aprimoramento das práticas didático-pedagógicas. 

 

Coordenadora Pedagógica: Juliana Cardoso Azevedo Ávila   219347-7 

 

Orientação Educacional: integra-se à 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 da criança.  

 

Orientadora Educacional:  Michele Aparecida Alemar    239816-8 

 

Corpo docente: os professores são os recursos humanos responsáveis pelo 

desenvolvimento da prática pedagógica em sala referência (presencial e virtual) garantindo o 

acesso, a permanência e o sucesso das aprendizagens infantis. 

 

Professores efetivos: 

Alyne Ribeiro Ferro         246991-X 

Alzira Maria da Cruz Filha        0037493-8 

Augusta Marques Martins        242327-8 

Claudia Elisia Gomes Cabral        0219433-3 

Cristina Cruz Melo Franco Cunha       0037455-5 

 

Professores colaboradores: 

Renata de Souza Couto Loureiro       0300491-0 

 

Professores temporários: 

Ana Cristina Vogado Ribeiro        6996258-8 

Milena de Brito Albuquerque        6995661-8 

Rafaela Dantas de Souza Macedo       6989304-7 

Sonia Maria Alves Rodrigues        6989146-X 

Wilza de Fátima Matos        6995036-9 

 

Educadores Sociais Voluntários: segundo a Portaria de nº 07 de 23/01/2019, a atuação 

dos Educadores Sociais Voluntários consiste em auxiliar as crianças com deficiência sob a 

supervisão da professora nos horários das refeições, no uso do banheiro, na escovação, no 

banho e troca de fraldas, na hora de se vestir e calçar, nas atividades recreativas no parque, 

piscina, atividades livres na área externa e saídas dirigidas. 

Contamos presencialmente com Educadores Sociais Voluntários que atuam nas 

turmas de integração inversa, auxiliando com um atendimento mais individualizado, ajudando 

no processo de acolhimento e inserção, nas atividades pedagógicas e no auxílio de 

independência. 

 

Adriana Papandrea Vieira 

Adriele G. de Almeida 

Ágata Thamara Miranda Pereira 

Ana Beatriz M.Frota 
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Catharina Silva Barroso V. Ferrão 

Stephanie Alves Gama de Souza 

Naira Carolina Oliveira de Carvalho 

Nathalia B. A. de Freitas 

 

Copa e Cozinha: todas as escolas da Rede Pública do Distrito Federal recebem os gêneros 

básicos para a preparação do lanche, que é feito pelos merendeiros, sob a coordenação 

direta da direção da escola. O lanche oferecido é também incrementado pelos recursos da 

Associação de Pais e Mestres - APM, para torná-lo mais saboroso e saudável. 

 

Everaldo Gramacho de Souza       29196-X 

 

Terceirizado (G&E) 

 

Tatiana Alves Martins                 006750

  

Conservação e Limpeza:  são os responsáveis pela limpeza e manutenção de todas as 

dependências da escola, tais como: salas referências, sala dos professores, sala de múltiplas 

funções, banheiros, direção, coordenação, depósitos, cozinha, área verde/externa, 

corredores, pátio, piscina, parque, entre outros. 

 

Osmarina da Silva Santos        47654-4 

 

Terceirizados (JUIZ DE FORA)  

 

Jucilene Mota de Carvalho        0051521 

Marineide Soares da Silva        005140-1 

Maria de Jesus Gomes dos Santos       005147-9 

Silvanice Maria da Silva 

Cícero José Pereira da Silva 

Jorge Alves de Sousa 

   

Vigilância: protege o patrimônio da escola no turno noturno, finais de semana, feriados, 

recesso e férias coletivas. 

 

Antônio Carlos Gomes Miguel       47601-3  

Ernane Silva Almeida         29140-4 

Carlos César Correia Costa        22080-9 

  

Serviços Gerais: responsável pelo acompanhamento e controle do trânsito de pessoas na 

escola, especialmente as crianças. Orienta as famílias para o cumprimento das regras da 

instituição, quanto aos horários de entrada e saída dos turnos matutino e vespertino. 

 

Marlene de Jesus Ferreira (Readaptada/ Portaria)     21060-9

  

Conselho Escolar: compõe-se de profissionais da escola e de pais, representantes das 

crianças.  
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Propõem um trabalho de parceria no apoio ao gerenciamento, buscando melhorias 

físicas, pedagógicas e integração de toda a comunidade. O Conselho Escolar, a APM e o 

Conselho Fiscal, atuam nas discussões e deliberações do processo educativo, administrativo 

e financeiro da escola. 

Katiúscia Lucas da Silva - Membro Nato 

Christiane Fabrícia de Alcântara - Carreira Magistério - Professora 

Osmarina da Silva Santos - Carreira Assistência à Educação 

Mariana dos Santos Cunha Teles Chaves - Segmento dos Pais 

Lya Astrid Piccinini Veras Lobato - Segmento das Crianças 

 

Associação de Pais e Mestres - APM: tem por objetivo essencial integrar a comunidade, a 

escola e a família, em busca de um ensino público de qualidade. 

A APM também é responsável pela execução das verbas públicas PDAF e PDDE. A 

contribuição voluntária, feita pelos pais (de acordo com as possibilidades de cada família), 

destina-se à complementação do lanche das crianças, aquisição de material e brinquedos 

pedagógicos, alguns itens de conservação e limpeza, reparos elétricos e hidráulicos, limpeza 

do parque, manutenção da piscina (despesa fixa mensal), pintura, mão de obra, entre outros. 

É importante destacar que os recursos arrecadados são revertidos na melhoria da 

escola como um todo, sempre em prol das crianças. A prestação de contas é feita 

mensalmente e fixada no mural de avisos, ficando à disposição de toda comunidade escolar 

e dos interessados, na direção da escola. 

Katiúscia Lucas da Silva - Presidente 

Adriany Cronemberger Costa - Vice-presidente 

Carlos César Correia Costa - 1º Tesoureiro 

Alzira Maria da Cruz Filha - 2º Tesoureira 

Mauro Oliveira Vargas - 1º Secretário 

Paula Herrmann Ferraz - 2º Secretária 

Conselho Fiscal: 

Ana Karla Faria Veloso Valentim - 1ª Conselheira Fiscal 

Cristina Cruz Melo Franco Cunha - 2ª Conselheira Fiscal 

Fernando Canto Michelotti - 3ª Conselheiro Fiscal 

Priscila dos Santos Barbalho - Suplente do Conselho Fiscal 

Carlos dos Santos Pinto - Suplente do Conselho Fiscal 

Carmênio Cruz Gomes - Suplente do Conselho Fiscal 

São sessenta e três anos dedicados à construção de uma escola pública de qualidade. 

 

 
Imagem 15 

 

2.Diagnóstico da Realidade Escolar 
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O Jardim de Infância 21 de Abril apresenta uma característica bem peculiar; recebe 

constantemente pais ou membros das famílias, que aqui estudaram, e retornam à procura de 

uma vaga para matricularem seus filhos, sobrinhos, netos, sempre saudosos do tempo que 

passaram na escola. 

Com isso, buscamos sensibilizar e envolver toda comunidade, a fim de que a longo 

prazo, voltem a procurar o nosso Jardim, como primeira opção para o início da escolarização 

dos seus possíveis descendentes. 

A escola atende crianças de todo Distrito Federal, envolvendo a comunidade local e 

entorno, devido ao fato de muitas famílias trabalharem no Plano Piloto e nas proximidades – 

necessitando trazer seus filhos para uma escola mais próxima – ou ainda, por fazerem opção 

pela matrícula, argumentando boas referências, indicação de terceiros, proposta pedagógica, 

área verde e espaço aberto, proximidade com a escola de outros filhos e por indicação de 

familiares ou conhecidos que já estudaram aqui. 

Vale ressaltar que, por estar inserido em meio à capital federal – centro de eventos 

culturais e educativos como exposições, feiras, teatros, museus, bibliotecas, cinemas, etc, o 

corpo docente busca a ampliação da vivência nesses espaços, promovendo a realização de 

visitas de campo monitoradas com as crianças, ações previstas neste Projeto Político 

Pedagógico. 

 

 
     Imagem 16 

 

Contamos com uma equipe docente com formação superior em Pedagogia, alguns 

com especialização, mestrado e com vasta experiência em tempo de atuação na educação 

de crianças pequenas, e também com professoras que ingressaram recentemente na 

Carreira do Magistério Público. 

Em relação ao corpo técnico, temos profissionais que fortalecem e enriquecem os 

pilares de uma educação inovadora. 

O processo de escuta das crianças, famílias e profissionais da nossa instituição, deu-

se de diferentes formas: 

- Com as crianças, por meio de escuta sensível e exploração das perguntas: 

“Como é a minha escola e Como eu gostaria que ela fosse”, explorando 
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todos os espaços e possibilidades de trabalho do Jardim. Transcrevemos (na 

íntegra) a participação das crianças, que são as principais protagonistas na 

construção desse documento.  

 

Professora Como é minha escola Como eu gostaria que ela fosse 

Milena Tem muita coisa legal. Que tivesse um tobogã e um 
escorregador fechado. 

 Tem muitas árvores. Que tivesse mais areia. 

  Que tivesse mais bonecas e 
carrinhos. 

  Que tivesse coisas do batman. 

  Que tivesse um lança teia. 

  Que tivesse um jardim com muitas 
flores na “florestinha”. 

Alyne Tem muitas árvores, duendes e 
plantinhas. 

Tinha que ter uma casa com móveis. 

  Que tivesse uma horta pra gente 
cuidar. 

Cristina  Que tivesse cama elástica perto da 
árvore. 

  Uma quadra de basquete. 

  Sucos diferentes todos os dias na 
hora do lanche. 

  Cinema com pipoca. 

  Um dia para reciclar reciclar o lixo. 

  Dia das brincadeiras. 

  Carrinhos de brinquedo e controle 
remoto. 

  Fazer brinquedo com materiais 
reciclados. 

  Piscina de bolinhas. 

  Ter vários jogos de dominó. 

  Ter um carrossel de verdade para 
colocar na área verde. 

  Uma cozinha de brinquedo na 



 

 

23 

casinha de alvenaria. 

  Mais brinquedos de menino. 

  Uma tv grande em cada sala. 

  Mais balanços igual ao da casa da 
árvore, dentro do parque. 

  Um castelo gigante inflável. 

Ana Cristina A escola é muito bonita. Que dia vai começar a piscina? 

 Tem um parquinho muito legal. Que tivesse os nomes das árvores e 
das plantas da escola. 

 Gosto das árvores e das 
sementes. 

 

 A casa da árvore parece um 
castelo! 

 

 O lanche é igual ao almoço.  

 Gosto muito de massinha.  

 Gosto de pegar um livro ou 
contar uma história. 

 

 Gosto muito da corda na árvore.  

Sônia   Gostaria de um campo de futebol 
maior. 

  Um espaço para cozinhar. 

  Um parquinho maior. 

  Mais casinha de brinquedos. 

  Um jardim com mais flores. 

Alzira Gosto de brincar com meus 
amigos. 

Comida: macarrão. 

 Gosto do Pedro. Parkour. 

  Mais brinquedos. 

  Uma TV grande para ver desenho.  

  Arma gigante para brincar de policial. 

  Carrinho que corre. 

Wilza  Bonecos de dinossauros. 
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  Brinquedos: vacas, ursos e bonecos 
dos vingadores. 

  Adesivos. 

  Carrinhos e bonecas para as 
meninas. 

  Um fogão super grande. 

  Utensílios para a casinha de boneca. 

  Brinquedos e uma floresta de 
dinossauros. 

  Mais flores no jardim da escola. 

Claudia  Cama de casal na casinha, panelas, 
talheres, coisas de cozinha e de 
quarto. 

  Carrinhos e carrinhos de controle 
remoto. 

  Mais jogos. 

  Ursinhos, pelúcias, bonecas, 
bonequinhas. 

  Fogãozinho. 

  Atividade de matemática. 

  Rede no gol. 

  Reparos no campinho de futebol. 

  Uma casinha grande para caber 
todas as meninas. 

  Teatro. 

  Piscina de bolinhas. 

  Pula-pula. 

  Casinha de cozinhar de verdade. 

  Cesta e bola de basquete. 

  Abaixar um pouco o escorregador 
grande. 

  Trepa trepa maior. 

  Tirar as janelas e portas da casinha 
de alvenaria. 
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  Decorar a casinha de alvenaria com 
quadros, mesa de jantar e bancos. 

  Tobogã. 

  Escorregador gigante. 

  Escalada. 

  Santuário de samurais. 

  Sushi, pão de queijo, chocolate 
derretido com frutas. 

  Mais mesinhas para lanchar. 

  Um espaço para o lanche. 

  Melhorar as cadeiras do lanche. 

  Doce gostoso de sobremesa. 

  Feijão. 

  Um porta pratos igual de restaurante. 

  Sanduíches, pão com geléia, sucos, 
cupcake, bolo, cachorro-quente, 
hambúrguer, mais frutas, morangos. 

  Plantar na horta da escola: beterraba, 
rabanete, cenoura, batata, morango, 
tomate, tomate cereja, alface. 

  Criar coelhos na escola. 

  Cada um ajuda um pouco na horta: 
cada dia uma turma pode cuidar das 
plantas." 

Augusta  Poderia ter peixes. 

  Uma casinha. 

  Roupas mágicas. 

  Poderia ter aves. 

  Um rio com peixes. 

  Coelhinhos de pelúcia. 

  Uma gatinha. 

  Doze casinhas e uma ponte. 

  Um dinossauro de brinquedo. 
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  Um brinquedo de joaninha e uma 
gangorra. 

  Uma janela mágica. 

  Uma árvore que desse para subir. 

  Um balanço na árvore. 

  Uma casa de homem aranha. 

  Bate bate. 

  Uma “Sky” que anda. 

  Rock da Patrulha Canina. 

  Casa da árvore com dois escorregas. 

  Uma bailarina. 

  Uma escada numa árvore e 
escorregador. 

Rafaela Pintar, massinha, desenhar, os 
animais de brinquedo e correr,  

Ter correntes no parquinho, uma roda 
gigante - tipo de hamster, uma casa 
de doce ao lado da casinha de 
alvenaria, um carro desses grandes 
que as crianças entram nele. 

 A casa na árvore e o parquinho 
apareceram quase que de 
forma unânime, assim como os 
brinquedos da escola e as 
árvores. 

Ainda uma sugestão para o espaço 
ao lado da casinha de alvenaria foi 
fazer um parque de dinossauros. 

 Gostam do frango, do dia que 

tem ovo, do dia que é pão com 

manteiga e suco, outra refeição 

bem cotada foi o macarrão, além 

de beber água.  

Mais árvores frutíferas na área da  
florestinha, como bananeira e 
macieira. 

 Sala azul: o fato de ter um 
tanque (a pia externa ao 
banheiro), uma penteadeira na 
casinha, os livros expostos foi 
falado por quase todas as 
crianças que quiseram se 
expressar, o quadro enfeitado 
da sala.  

Pediram um foguete, em referência 
àquele do parque da cidade. 

 Sala amarela: eles acharam 
ursinho de pelúcia e se 
encantaram, o Théo viu um 
dragão e queria um, a Luíza 

Pintar o telhado da casa da árvore e, 
algumas disseram, toda a casa da 
árvore, as cores seriam - rosa, azul, 
amarelo, foi pedido também flores no 



 

 

27 

gostou da altura do álcool gel 
que eles podem alcançar e 
utilizar, a penteadeira e a 
caminha, além da caixa de 
baldinhos que naquele 
momento ainda não havia na 
nossa sala.  

gramado entre o parquinho e a parte 
de trás das salas.  

 Sala Verde: O desenho na 
parede, os enfeites de coração 
na outra parede, o quadro, 
também os livros expostos.  

Dinossauros, unicórnios e um arco-
íris. 

 Sala vermelha: eles falaram dos 
móveis da casinha, eles 
acharam que o armário era uma 
geladeira. 

Pão de queijo (quase todos fizeram 

essa sugestão) e vitamina de 

morango. 

  Pediram que a saída para o auditório 
fosse fechada, de preferência como 
uma porta que pudesse trancar e na 
varanda e área lateral houvesse um 
balanço, um escorrega e o foguete.  

  Pediram flores, e que houvesse um 
foguetinho ou um balanço. 

  Construir uma parede de escalada. 

  Na piscina: que houvesse um 

escorregador (um pequeno toboágua) 

e muitos disseram que se ela 

funcionasse já estava bom. 

  Na varanda da sala laranja elas 
queriam um tapete e uma cortina 
naquela porta lateral. 

  Um balde de captação de água da 
chuva.  

  Fazer um parquinho mais próximo. 

  No jardim lateral da sala eles falaram 
que gostariam de mais flores e uma 
amoreira. 

  No piso da lateral até o portão grande 
as crianças pediram que o chão fosse 
pintado e a sugestão de cores foi 
variada: azul, vermelho, alguns 
pediram para que fosse um piso liso 
(algumas crianças já tropeçaram ali e 
machucaram). 
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   Que o teatro voltasse a funcionar. 

  Já na “florestinha dos fundos” as 

crianças gostaram muito de lá mas 

disseram que falta colorido, 

reclamaram que o caminho de 

concreto deveria ser pintado de 

colorido e haver mais flores e plantas, 

novamente as crianças pediram uma 

amoreira e uma escalada. 

 Eles disseram que amavam o 
macarrão, o dia do ovo e 
quando tem arroz e feijão. 

Todo dia poderia ter muitas frutas, 

algumas crianças gostaram do dia em 

que houve biscoito tipo rosquinha. 

  As mesas deveriam ser pintadas, mas 

tipo arco íris. 

  Poderia ter uma cozinha experimental. 

  Morangos, ovo com gema mole, 

pipoca, donuts, biscoito recheado e 

caldo.  

 

 

- Com as famílias, através do envio da Ficha Perfil 2022, contendo questões 

voltadas para o diagnóstico da realidade e levando em consideração a 

percepção das crianças, no que diz respeito às perguntas finais do formulário; 

- E com os profissionais da instituição educativa, por meio de reuniões online e 

presenciais, e em alguns momentos, de coordenação coletiva (conforme o 

cronograma apresentado).  

- Logo em seguida, temos a imagem de toda a equipe de servidores do Jardim, 

que se reuniram virtualmente no sábado, dia 19 de março de 2022, para 

realizar coletivamente a análise e construção do diagnóstico da realidade 

escolar. 
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Imagem 17  

 

- Durante os meses de março e abril (semanalmente), foram enviados de forma 

gradativa para as famílias (por meio do grupo de whatsapp da turma), cada 

capítulo do Projeto Político Pedagógico 2022 para conhecimento e 

escrita colaborativa. 

 

Após a coleta de todos esses dados, listamos aspectos (pedagógicos ou não), que 

influenciam diretamente no nosso trabalho, que foram agrupados em: fragilidades e 

potencialidades. 

 

Fragilidades apontadas pela equipe de profissionais: 

 

- Não temos um refeitório coberto com cozinha experimental para as crianças e 

mobiliário adequado (mesas e bancos); 

- Precisamos de uma sala de professores maior e mais arejada; 

- Iluminação e ventilação adequadas no teatro, bem como em todas as salas 

referências (climatização com ar condicionado); 

- Falta de uma porta com isolamento acústico entre a sala laranja e o teatro; 

- Manutenção dos ventiladores da sala laranja (alguns estão com o fio desencapado e 

sem o botão de liga/desliga); 

- Colocar um ralo e um filtro de água no teatro; 

- Ausência de um piso antiderrapante no teatro e na entrada da escola (portaria); 

- Reforma dos banheiros nas salas referência (com espaçamento adequado), embora 

já exista um, perto da cozinha, adaptado para cadeirantes; 

- Revitalização dos brinquedos do parque infantil; 

- Solução para o aquecimento da piscina (placas ou aquecedor portátil); 

- Entendimento e compreensão da Função Social da Educação Infantil no 

desenvolvimento das crianças por parte das famílias, que insistem em práticas 

excessivamente escolarizantes, voltadas para a antecipação da alfabetização, que 

acabam gerando conflitos e impasses no âmbito escolar; 
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- Conflitos de concepções e práticas pedagógicas que nem sempre vão ao encontro 

das reais necessidades infantis e principalmente, ao Currículo em Movimento do 

Distrito Federal; 

- A instituição possui a Associação de Pais e Mestres - APM - que recebe a contribuição 

voluntária mensal, da comunidade escolar, no valor de R $50,00 (cinquenta reais por 

criança), valor insuficiente para atender as demandas e projetos da escola; 

- Falta de um espaço adequado (com colchão e luz baixa) para acolher a criança que 

necessite de descanso;  

- Falta de um espaço adequado para realizar a troca de fraldas das crianças (fraldário) 

que necessitam (no momento estamos utilizando a sala de múltiplas funções); 

- Falta de um local para os servidores para almoçarem; 

- Ausência de um filtro de água na sala laranja; 

- Ajustar os armários da sala laranja; 

- Reforma do teto da passarela de entrada da portaria; 

- Falta de uma televisão em cada sala referência (com acesso a internet) e de 

colchonetes; 

- Teatro encontra-se desativado; 

- Falta de recursos humanos; 

- Uma rede de internet melhor; 

- Ausência de computadores em cada sala referência para pesquisa com as crianças; 

- A torneira do banheiro da sala azul está estragada; 

- Temos problemas em relação à grande quantidade de gatos que vivem dentro e aos 

arredores da escola, pois além de sujar e contaminar o gramado e a areia, colocam 

em risco a saúde de nossas crianças, que circulam pelos mesmos ambientes; 

- Até o presente momento, o quantitativo de ESV destinados ao Jardim é insuficiente; 

- Não temos uma Sala de Recursos Generalista, situação que desfavorece a oferta de 

atendimento educacional especializado às crianças atípicas e compromete a 

organização do trabalho pedagógico, além de provocar conflitos junto à comunidade 

escolar; 

- Implementar de fato as ações pensadas para o projeto de Transição para o ensino 

Fundamental; 

- Atraso no envio do cardápio semanal para as famílias; 

- Reclamações de famílias referentes ao uniforme escolar; 

- Cheiro forte do esgoto da sala vermelha; 

- Reforma no sistema de águas pluviais e esgoto; 

- Vidro da sala azul continua quebrado; 

- Falta de colocação de tela no ralo da área externa, de cada sala referência; 

- Retorno das pinturas de chão no pátio; 

- Solução para a porta de vidro que fica na sala laranja (as crianças costumam se 

machucar); 

- Ausência de um mural na sala laranja; 

- Arrumar o vazamento do teto que fica na varanda e na entrada da sala laranja; 

- Falta de elevação do piso das passarelas; 

- Acessibilidade ao material de uso coletivo bem como conservação e manutenção; 

- Reforma no piso de toda área externa da escola (casinha e área do parquinho); 

- Ausência de suporte para colocação das escovas e pasta de dente. 
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- Falta da aula inaugural com informações acerca do cotidiano da escola (regras e 

combinados), bem como da função da Educação Infantil (diretrizes e documentos 

norteadores) e sobretudo as regras do WhastApp (devido ao uso do número pessoal); 

- Falta da escola de pais (orientações para comunidade escolar com várias temáticas 

e momentos de rodas de conversas); 

- Famílias que não respeitam as regras e combinados da escola 

 

Fragilidades apontadas pelas famílias (transcrição na íntegra): 

 

- A alfabetização está um pouco devagar; 

- Em caso de doença da professora, não há substituto; 

- Desorganização quanto ao uniforme, até hoje desde o ano passado, não saiu para 

comprarmos e não vale a pena comprar tão caro e usar poucos meses, já que ano 

que vem meu filho não estará mais na escola; 

- Pouco tempo de contato, ainda com a escola para alguma percepção de fragilidades; 

- Acabamos de conhecer a professora nova, então até o momento não temos nenhum 

apontamento; 

- Falta mais interação da professora com as famílias; 

- Sinto falta de tarefas e livros de aprendizagem; 

- Pedagógicas não necessariamente, mas gostaria de melhor orientação às crianças 

sobre o correto uso da máscara, esse elemento chato em nossas vidas; 

- O horário até às 18h30 dificulta a rotina. Deveria terminar às 18h; 

- Percebo, que não sei se é por conta da pandemia (crianças ficaram mais presas) e 

ele tem apanhado de vez em quando de alguns coleguinhas no colégio a ponto de 

não querer ir mais; 

- Não ter um ajudante pra professora...acho muito pesado somente uma pessoa cuidar 

de tantas crianças pequenas com demandas tão diversas. Até agora, acho que não 

teve nenhuma atividade envolvendo a apresentação das letras e números (falo isso 

porque minha filha estava no maternal ano passado e sempre falava das letras e não 

vi ainda ela manifestar interesse nesse ano); 

- Suporte para professor para crianças da inclusão; 

- Ausência de acompanhante terapêutico (monitor); 

- Me preocupa o fato da professora não ter suporte de monitores em sala de aula, tendo 

em vista a quantidade de crianças e principalmente pelo fato da turma ser inclusiva e 

só isso, já é o suficiente para ter um suporte exclusivo para as crianças que 

demandam maior atenção, devido às possíveis limitações; 

- Desde o ano passado há uma demora em perceber e responder às minhas dúvidas, 

espero mais agilidade e atenção; 

- A troca de máscaras na sala não está sendo feita; 

- Falta empatia; 
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- Acredito que a maior fragilidade nesse momento é a falta de apoio dos educadores 

sociais para auxiliar as crianças e professores; 

- Poucos educadores sociais; 

- Só a interrupção das aulas, esse ano devido a paralisação do ano passado por 

motivos de saúde da professora. Além das aulas virtuais ou híbrido devido a 

pandemia; 

- Sinto falta do material didático e do uniforme; 

- Tenho acompanhado a dedicação dos profissionais da escola e vejo que precisam de 

assessoria para desenvolver o trabalho de inclusão com as crianças especiais. 

Percebo que sem ajuda na sala de aula, fica muito sobrecarregado, e assim todos 

tendem a perder qualidade; 

- A falta de monitores e ou educadores sociais no processo de facilitação da 

aprendizagem e inclusão; 

- Uma atenção em particular; 

- Apenas um professor para muitas crianças. Isso dificulta a interação com a professora 

e a segurança das crianças. A precipitação em dar notícias no whatsapp (a notícia de 

que seria híbrido, sem haver nenhuma notícia dessa em nenhum outro lugar, causou 

muita confusão).  

- Realização dos procedimentos com a devida antecedência. E cuidado com a 

divulgação de informações pessoais no grupo do whatsapp (precisam se inteirar da 

Lei Geral de Proteção de Dados); 

- Pode ser melhorada a segurança para retirada da criança exigindo mostrar a carteira 

estudantil, visando melhor segurança para as crianças; 

- Meu marido e eu, achamos que os professores poderiam ter um jeito mais sensível 

de abordar os pais, por exemplo, no primeiro dia, recebemos reclamações que 

ficamos muito assustados e preocupados, pois chegamos até a achar que nosso filho 

teria algum transtorno, sendo que na verdade, era somente adaptação, pois no 

terceiro dia, ele passou a seguir as regras. Nós passamos dois dias sem dormir 

preocupados simplesmente por conta da forma como foi abordado (acho que a exatas 

palavras foram "seu filho foi praticamente a única criança que desobedeceu e me deu 

trabalho" no primeiro dia de aula e chegando a sugerir reunião no segundo dia de 

aula). Nós como pais de primeira viagem, ficamos desorientados sem saber o que 

fazer. Já estávamos procurando psicólogo e fonoaudióloga, quando no terceiro dia, 

ele se adaptou. 

 

 

 

Potencialidades apontadas pela equipe de profissionais: 
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- Processo de acolhimento e inserção das famílias e crianças quando chegam ao 

Jardim; 

- Processo de elaboração do documento de Adequação Curricular (bimestralmente), 

garantindo que cada criança seja atendida em todas as suas especificidades; 

- Acreditar no protagonismo infantil; 

- Possibilidades de trabalho em função dos espaços que a escola oferece; 

- Famílias participativas e comprometidas; 

- Salas referência espaçosas; 

- Banheiros em cada sala, 

- Parquinho não ser muito perto da sala referência; 

- Equipe de profissionais comprometida; 

- Área verde privilegiada; 

- O planejamento coletivo é um momento privilegiado e fortalece o trabalho em equipe; 

- A coordenação coletiva com toda a equipe pedagógica reunida; 

- Momentos de escuta dos professores e servidores; 

- Abertura para o diálogo; 

- Variedades de recursos materiais; 

- Bom acervo de livros literários; 

- Piscina e teatro; 

- O Projeto Político Pedagógico; 

- A metodologia de trabalho; 

- A transição de paradigmas (de Instrução para o de Aprendizagem); 

- O envolvimento e a presença das famílias na escola; 

- Grupos de whatsapp e as demais ferramentas tecnológicas (Google Meet/Instagram); 

- Atendimento e acolhimento em relação às crianças com deficiência; 

- O cuidado e preocupação com as crianças em suas especificidades; 

- Bebedouros dentro da sala referência; 

- Reuniões virtuais mais produtivas; 

- Relações interpessoais entre a equipe com empatia e respeito; 

- Economia e reaproveitamento de materiais; 

- Lanche nutritivo e saboroso; 

- Conscientização sobre a importância dos bons hábitos alimentares onde as crianças 

já associam o consumo das frutas como sobremesa; 

- Trabalho com alimentação saudável a partir dos interesses infantis. 

  

 Potencialidades apontadas pelas famílias (transcrição na íntegra): 

 

- Interação lúdica; 

- Atenção. Carinho. Dedicação. Cuidado. Etc; 

- A utilização da área externa sempre que possível; 

- A escola se preocupa mais com o brincar das crianças, o que pra mim é muito 

importante, uma vez que a infância é muito curta e passa rápido, e que considero a 

etapa mais importante na vida da criança, e vocês têm bastante iniciativa e interesse 

em acolher a diversidade, seja racial, seja com deficiências, ou não, tratando todas as 

crianças com respeito e carinho, sem qualquer discriminação; 
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- Pouco tempo ainda para opinar, mas gostaria de elogiar a comida da escola, meu filho 

sempre fala que é muito boa. A professora Ana Cristina também é muito atenciosa e 

nos mantém bem informados pelo grupo do WhatsApp; 

- A escola é muito aberta aos pais, me sinto muito apoiada. Também sinto que a equipe 

é muito bem preparada tanto academicamente quanto praticamente. 

- Acho a escola muito transparente, o fato de termos o grupo e receber fotos dos nossos 

filhos todos os dias é algo muito significativo e todos os informes serem passados ali 

também é ótimo, a escola sempre nos deixa a par de tudo. A Professora Rafaela 

também se dispõe sempre em conversar, em dizer como foi o dia da criança na escola, 

acho isso muito importante, porque isso cria uma aliança entre pai e professor para 

que juntos possamos ir educando nossas crianças; 

- Participativos; 

- Potencial de vcs é incrível; 

- Percebi grande acolhimento e comprometimento por parte da equipe e uma criança 

muito satisfeita e animada com a escola; 

- Estamos gostando muito da escola, estão de parabéns; 

- Respeito às diferenças; 

- O acolhimento das crianças e das famílias; 

- Organização e acolhimento ótimos até agora; 

- Proposta pedagógica excelente; 

- Acolhimento, livre brincar e atividades não estruturadas; 

- Vejo que a professora tem feito um bom trabalho, com atividades que envolvem 

pintura, massinha e histórias…meu filho chega empolgado falando; 

- Toda a equipe da escola muito atenciosa e prestativa; 

- Grande parceria dos profissionais, amáveis, gentis; 

- Turma reduzida e banheiro/bebedouro na sala de aula o que estimula a autonomia da 

criança; 

- O acolhimento por parte de toda equipe é um ponto muito positivo; 

- O espaço físico também. Espero que as crianças possam usufruir também da piscina 

em breve; 

- Acolhimento, carinho, dedicação, cuidado já ajudam no desenvolvimento da criança 

em cada atividade realizada; 

- A escola é bem inclusiva, tem professores preparados para isso; 

- A interação e disponibilidade da equipe com as famílias através do whatsapp; 

- Achei a professora, diretora e os funcionários da escola muito educados, transmitindo 

tranquilidade aos pais ao deixar seu filho, são todos bem comunicativos, sempre 

dispostos a até der e solucionar problemas; 

- Somos muito felizes com a escola e a equipe; 

- Inclusão social, observação das individualidades, atenção ao comportamento; 
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- A professora Milena, é muito paciente com as crianças e gosta do que faz dá pra ver! 

Meu filho gosta e fala muito bem dela , e isso é muito importante para quem trabalha 

com crianças; 

- A maior potencialidade pedagógica da escola é trabalhar com base na escuta e nos 

interesses das crianças; 

- Minha filha gosta da escola, isso é super importante. Parabéns pelas perguntas 49 e 

50! 

- Autonomia e autoconfiança; 

- Acolhimento humanizado e interação social lúdica; 

- Professora extremamente dedicada; 

- Que a escola fornece um espaço de área verde muito bom,com ótimos profissionais; 

- Equipe pedagógica bem preparada; 

- A preocupação com as crianças, a organização e a acessibilidade com o corpo 

pedagógico; 

- As potencialidades são muitas, pois os profissionais são extremamente qualificados, 

os professores acolhedores com as crianças e atenciosos com os familiares; 

- Muito pouco tempo para avaliar, mas o carinho da professora e dedicação tem sido 

um ponto positivo. A alimentação é variada e, pelo tanto que minha filha gosta, é 

saborosa. A simpatia e empenho de todos em deixar o ambiente aconchegante é 

também muito bom; 

- Avalio como excelente o trabalho que está sendo realizado; 

- Receptividade, alegria dos profissionais desde a entrada da escola até a sala de aula, 

abertura para comunicação famílias e escolas. Percebemos nossa filha sempre feliz 

quando volta da escola, o que demonstra que as atividades desenvolvidas são 

envolventes; 

- São muito atenciosos. Gostei muito como a professora demonstra o contato com a 

criança para a mãe. Os pais não estão perto mas nos sentimos, pois só de receber 

uma fotinha do dia da criança, do desenvolvimento, do que está realizando em sala 

de aula, ficamos super felizes! 

 

O que a comunidade escolar espera (transcrição na íntegra): 

 

- Muito aprendizado; 

- Tranquilidade; 

- Respeito, inclusão, autonomia; 

- Mais amor e saúde; 

- Um ano de integração criança/escola/sociedade; 

- Esperamos que nossa filha se sinta feliz, colabore com a professora, seja gentil com 

os amigos e faça amizades; 
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- Que ela continue aprendendo de forma lúdica, que receba muito amor na escola e 

volte com saúde todos os dias; 

- Produtivo e caminhando para criança e escola; 

- Esperamos um mundo melhor; 

- Que meu filho seja acolhido e respeitado pelos coleguinhas e equipe do JI 21 de abril. 

E que ele veja a escolinha como um segundo lar pra ele; 

- Que as aulas sejam 100% presenciais para que meu filho possa desenvolver as 

habilidades emocionais e de sociabilização. Que haja adaptação curricular para ele, 

se necessário; 

- Desenvolvimento, novos conhecimentos; 

- Que seja repleto de experiências boas para as crianças, que elas se socializem e 

aprendam bastante; 

- Que seja um ano muito bom, com muito aprendizado, evolução e com muita saúde 

pra todos; 

- Que minha filha siga se desenvolvendo e tomando gosto por aprender. Hoje ela não 

foi à aula e ficou muito triste pois "eu gosto muito de aprender coisas novas"; 

- Que continue ótima como é; 

- Interação social; 

- Desenvolvimento sociais, emocionais, brincadeiras e muita festa. Que o Jardim de 

infância traga muitas recordações a esses pequenos; 

- Espero que minha filha se desenvolva em diversos aspectos que a escola desde o 

início ensine a importância de respeitar o próximo, acho algo muito importante que 

tem que ser colocado nas crianças desde o início; 

- Um ano repleto de novos conhecimentos e desenvolvimento; 

- Aprendizado e interação social; 

- Um ano cheio de aprendizado; 

- Que meu filho se desenvolva de forma respeitosa e saudável; 

- Muita saúde e vida longa, que a pandemia acabe e a vida volte ao normal em todos 

os sentidos; 

- Que minha filha possa ter uma vivência plena dessa fase da infância, compreenda 

seu espaço na sociedade como pequena cidadã, que se desenvolva compreendendo 

conceitos como empatia, diversidade, gentileza, respeito e tolerância. Que possamos 

participar e colaborar com a comunidade escolar e que todo esse processo seja de 

grande aprendizado para toda a família; 

- Que as crianças possam se familiarizar uns com os outros, no desenvolvimento das 

crianças; 

- Aprendizagem; 

- Desenvolvimento e muito aprendizado; 



 

 

37 

- Desenvolvimento para lidar com frustrações, respeito às diferenças e 

desenvolvimento motor; 

- Interação social, mas com responsabilidade, visto que trata-se da única faixa etária 

não vacinada; 

- Até agora a escola e equipe tem surpreendido pela organização e acolhimento da 

criança; 

- Que possamos ter um ano de aproveitamento presencial; 

- Espero que meu filho melhore a interação dele, que ele consiga se comunicar 

verbalmente com outras crianças; 

- Desenvolvimento integral da criança de acordo com as possibilidades da mesma; 

- Espero que meu filho possa se adaptar bem ao ambiente escolar e busque o 

aprendizado da melhor forma. Respeitando os professores e os coleguinhas; 

- Que seja repleto de muitas descobertas para as crianças, depois de tanto tempo em 

casa; 

- Um ano de interação e liberdade, considerando o tempo que a criança ficou em casa 

sem contato com outras crianças; 

- Espero que ele consiga interagir, aprendendo, e sendo bem acolhido; 

- Que ela aprender a interagir com outras crianças e que aprenda o conteúdo de forma 

lúdica e brincando; 

- Desenvolvimento Social das crianças; 

- Um ano mais leve, com mais atividades e retorno à normalidade (aquela que for 

possível); 

- Interação com os coleguinhas, respeito às diferenças, aprendizado das letras e 

números. Aprender a escrever o nome; 

- Desenvolvimento social e escolar; 

- Maior interação social e aprendizado; 

- Esperamos que seja uma excelente retomada do convívio social no ambiente escolar, 

já que estava há praticamente 2 anos sem frequentar a escola; 

- Espero que ela desperte o interesse pelo aprendizado a fim de se preparar para o 

processo de alfabetização; 

- O desenvolvimento do meu filho agora está entrando realmente em um ano letivo; 

- Que nosso filho se desenvolva ainda mais! Que ele saia do Jardim já tendo noção de 

letras etc; 

- Que apesar da pandemia as crianças venham se desenvolver; 

- Espero que seja um ano de muitas brincadeiras e aprendizados novos. Que ele 

estabeleça relações com crianças da sua idade e que o ajude a ir aprendendo como 

se relacionar e reagir aos comportamentos dos outros; 

- Boas interações e aprendizados; 
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- Espero que a minha filha aprenda com a escola, ela não sabe as letras e números, 

desenhos, a pandemia atrapalhou a entrada dela em uma creche, sinto que ela sabe 

menos que os coleguinhas, que é a professora junto com a equipe da escola ajude no 

desenvolvimento dela na escola; 

- Que continue sendo a escola maravilhosa que conhecemos; 

- Que sigamos nos sentindo bem com a escola como um todo; 

- Seguro e produtivo pedagogicamente; 

- EXCELENTE APRENDIZADO; 

- Desenvolvimento intelectual; 

- Desenvolvimento intelectual, melhora na comunicação, noção de tempo e espaço, 

melhora da socialização; 

- Que seja um ano cheio de luz para nossas crianças, que elas possam absorver tudo 

que lhe for ensinado; 

- Que seja um ano produtivo, de muito acolhimento, diálogo, parceria, aprendizado e 

inclusão. Que seja um ano leve e bom para todos da comunidade escolar; 

- Que seja abençoado; 

- Desenvolvimento da parte social; 

- Ano de aprendizado, com segurança para todos; 

- Convivência com amigos, alfabetização; 

- Desenvolvimento; 

- Continue acolhendo nossas crianças sem distinção; 

- Que as aula não pare; 

- Expectativas melhores com bom aproveitamento para as crianças que perderam dois 

anos sem ir à escola; 

- Desenvolvimento, socialização, acolhimento; 

- Desenvolvimento global da criança; 

- Maior interação com a escola, visto que o ano anterior foi prioritariamente remoto; 

- Esperamos desenvolvimento social e que ela acompanhe o conteúdo oferecido à faixa 

etária dela; 

- Espero que esse ano letivo seja um ano produtivo, com as aulas presenciais,pois 

dependo muito; 

- Um ano letivo em que as crianças possam se desenvolver bastante em conhecimento 

e habilidades; 

- Que as aulas continuem presenciais em horário normal sem interrupções, e que minha 

filha continue adorando a escola; 

- Esperamos que nossa filha tenha êxitos na alfabetização, que apesar das 

adversidades, interagem bastante com colegas e professores; 

- Muitas conquistas; 

- Uma alfabetização de excelência; 
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- Evolução e descobertas; 

- Que as crianças tenham aula e consigam recuperar parte dos atrasos causados pela 

pandemia; 

- O desenvolvimento, o convívio com os coleguinhas e professores melhor o 

desenvolvimento dele em todos os sentidos; 

- Falar português; 

- Desenvolvimento, interação e aprendizados; 

- Esperamos principalmente que a pandemia não volte a atrapalhar o ensino presencial. 

Acredito ser muito importante esse processo de interação e atividades para essa fase 

das crianças; 

- Aprendizado e desenvolvimento; 

- Aulas presenciais; 

- Que nosso filho tenha boas experiências na escola, que aprenda a respeitar as 

diferenças, ter empatia e aprenda a interagir com o mundo ao seu redor, cada vez 

mais; 

- Um ambiente acolhedor que estimule a criatividade e convivência entre as crianças; 

- Muita atenção aos pequenos; 

- Espero que seja um ano de muito aprendizado; 

- Que seja produtivo; 

- Desenvolvimento; 

- Que seja respeitoso, produtivo, que aprenda a conviver com outras crianças, que 

adquira habilidades sociais e cognitivas para desenvolver seu potencial; 

- Que seja presencial, considerando as orientações governamentais. Que seja feliz, 

respeitoso e produtivo; 

- Que meu filho seja feliz na escola; 

- Esperamos que nossa filha tenha cada dia mais vontade de estar envolvida no meio 

acadêmico, desenvolvendo suas capacidades motoras e intelectuais; 

- Que ela supere as dificuldades com ajuda de profissionais e amigos; 

- Um ano de aprendizados e interações com os coleguinhas. 

 

 

Qual é o momento que a criança mais gosta quando está na escola: 

- Brincar no parquinho; 

- Brincar; 

- Recreio; 

- Lanchar; 

- Desenhar; 

- Brincar com os amigos; 

- Brincar de massinha; 

- Escrever e desenhar; 

- Brincadeiras; 
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- Banho de mangueira; 

- Pintar; 

- Casinha da árvore; 

- Jogos; 

- Cantar. 

 

 
Imagem 18 

 

 A partir da análise das fragilidades e potencialidades sinalizadas, serão pensadas 

soluções para os problemas detectados. Esses dados subsidiarão a organização do trabalho 

pedagógico que será desenvolvido no decorrer do período letivo.  

 

Resultados da aplicação do questionário socioeconômico 

 

A Ficha Perfil foi enviada para todas as famílias no dia 04 de março, com o prazo de 

devolução até o dia 11. Recebemos cento e dezesseis devolutivas (116), de um total de cento 

e cinquenta e quatro famílias (154), onde apenas trinta e oito (38) deixaram de responder. 

 Quanto ao estado civil dos pais das crianças, a cada grupo de cinco, três têm pais 

casados, uma está na condição de mãe solteira. Os demais estados civis, estão 

representados de forma mais precisa no gráfico a seguir: 
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Gráfico 1 

 

Em relação ao grau de instrução do pai, a cada três deles, um possui ensino superior 

completo, outro possui ensino médio completo. Dentre um terço restante, a maior parte dos 

pais são apenas alfabetizados, havendo uma pequena proporção de ensino 

fundamental completo ou analfabeto. 

 
Gráfico 2 

 

Em relação ao grau de instrução da mãe, a cada quatro delas, uma encontra-se na 

posição de alfabetizada e aproximadamente duas com ensino médio completo. As demais 

têm majoritariamente o ensino superior completo. 
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Gráfico 3 

 

Em relação à renda média familiar (incluindo todos os membros), um pouco mais da 

metade das famílias possuem renda superior a quatro salários mínimos, um pouco mais de 

um quarto recebem de dois a três e os demais possuem renda de um salário mínimo ou 

menos. 

Gráfico 4 

 

Referente ao sustento das famílias da escola, um pouco mais da metade, o principal 

provedor é somente o pai ou somente a mãe, sendo que as mães assumem uma proporção 

que beira os 30%, um terço dessas famílias a responsabilidade é do casal. Apenas 1 entre 

10 famílias possui uma outra figura como responsável financeiro. 

 
Gráfico 5 

 

 Quanto à situação de trabalho dos pais das crianças, aproximadamente quatro em 

cada dez, atuam na iniciativa privada. E dois, em cada dez, podem ser agrupados em setores 

diferentes: autônomos, servidores públicos e por fim o último grupo que é diverso entre: 

aposentados, desempregados, microempresários dentre outros.  
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Gráfico 6 

 

Quanto à situação de trabalho das mães das crianças, um terço delas atuam na 

iniciativa privada e aproximadamente um quarto é autônoma. Há ainda dois grupos relevantes 

de atuação: servidoras públicas que compreendem um quinto das mães das nossas crianças 

e desempregadas. 

 

 
Gráfico 7 

 

 Quanto à religiosidade das famílias, nota-se que menos de um quinto delas não possui 

religião e a grande maioria possui alguma religião cristã, sendo apresentada por ordem de 

proporção: católicas, evangélicas, testemunhas de Jeová e espíritas. As religiões de matriz 

africana ou afro-brasileira se apresentam, mas em número muito pequeno. 

 
Gráfico 8 
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Referente à moradia, aproximadamente metade das famílias do Jardim 21 de Abril 

residem em apartamentos, sendo kitnets - uma pequena parte dessas famílias e outra 

pequena parte de apartamentos que possuem área de lazer. Cerca de quatro em cada dez 

famílias moram em casas e apenas duas, em cada dez, possuem área verde em suas casas. 

Gráfico 9 

No que se refere à quantidade de moradores na residência, um pouco mais de quatro 

em cinco famílias possuem de 3 a 6 pessoas morando no mesmo lar - deste grupo são mais 

de três a cada cinco, com 3 e 4 pessoas na mesma casa. Há ainda um grupo considerável 

de duas pessoas na mesma residência que fica próximo de 10%. 

 
Gráfico 10 

 

Quanto à região administrativa, um terço das crianças estão morando no Plano Piloto 

e as outras crianças vêm das mais diversas RA 's, dentre elas: Águas Claras, Cruzeiro, 

Paranoá e Guará, entre outras. 
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Gráfico 11 

 

Em referência ao meio de transporte das crianças para chegar à escola, mais da 

metade delas vem de automóvel, um pouco mais de um terço vem de transportes coletivos - 

ônibus, escolar ou metrô. 

.

 
Gráfico 12 

 

Nossas crianças em sua maioria já frequentaram escolas, um pouco mais de um 

quarto delas já estavam conosco no ano anterior, e aproximadamente o outro quarto, veio da 
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Rede Privada do DF. De três a cada dez crianças, este é o primeiro ano de escolarização

 
Gráfico 13 

 

Foi possível observar que três quartos das crianças passam a maior parte do tempo 

com seu pai ou sua mãe. Desse grupo, seis a cada dez ficam com a mãe e um pouco mais 

do total entrevistado com o pai. As demais crianças ficam com outras pessoas de referência. 

 
Gráfico 14 

 

Percebemos que três quartos das crianças frequentam mais parquinhos e 

playgrounds, enquanto um quarto residual delas frequenta mais lugares diversos, com certo 

destaque para shopping center e cinemas; igrejas e templos. 
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Gráfico 15 

 

Como vimos, os parquinhos são os lugares mais frequentados pelas crianças com 

suas famílias. Com esses dados, verificamos que nossas saídas de campo para centros 

culturais, teatros e shows devem ser intensificadas, inclusive aquelas que são pagas.  

Além das saídas, informaremos as famílias sobre eventos culturais por meio dos 

nossos murais, comunicação via agenda e redes sociais (WhatsApp). 

Foi possível observar que pouco mais de seis crianças a cada dez, têm dedicado a 

maior parte do seu tempo livre às brincadeiras diversas, enquanto aproximadamente um 

quinto delas, se dedicam majoritariamente a assistir TV. Quinze por cento, ou está conectada 

à internet ou em jogos eletrônicos. 

 
Gráfico 16 

 

Outro dado importante é que dois quintos das crianças costumam dormir entre às 21 

e 22 horas, enquanto aproximadamente os outros dois quintos, de 20 às 21h. E um quinto 

residual, em horários distintos aos supramencionados. 

 
Gráfico 17 

 

Metade das crianças da escola costuma despertar entre 6 e 7 horas e quase um quarto 

delas, de 7 às 8h. O outro quarto restante, acorda após às 8 horas. 
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Gráfico 18 

Aproximadamente sete em cada dez crianças, não realizam nenhuma atividade extra 

escolar. 

 
Gráfico 19 

 

Aproximadamente oito em cada dez crianças não apresentam problemas de saúde e 

um quinto delas, possuem algum comprometimento.  

 
Gráficos 20  

 

Visualizamos que aproximadamente um décimo das crianças apresentam alguma 

deficiência. 
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Gráfico 21 

Cerca de três quartos das crianças não fazem acompanhamento médico ou similar, 

enquanto o outro quarto se dividem entre os tratamentos: psicológico, fonoaudiológico, 

neurológico entre outros. 

 
Gráfico 22 

 

Em relação aos recursos tecnológicos, todas as crianças da escola possuem acesso 

à internet, sendo que apenas cerca de dez por cento têm acesso via celular (dados móveis). 

 
Gráfico 23 
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Quase todas as crianças possuem equipamento disponível para acessar a internet, 

sendo eles celular, tablet, computador de mesa ou notebook. 

 
Gráfico 24 

A criança será acompanhada pela mãe em três quintos dos casos de suspensão das 

atividades presenciais e pelos pais por volta de 15%. Duas a cada dez crianças ficarão com 

um desses grupos: ou com a empregada doméstica, ou com os avós ou com os irmãos. 

 
Gráfico 25 

 

 Quando perguntamos sobre a pandemia, um pouco menos de dois terços do núcleo 

familiar da criança já teve contato com a doença COVID 19, sendo que um quinto delas 

perderam seus entes queridos.  
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Gráfico 26 

 
Gráfico 27 

 

Verificamos ainda que metade das crianças possui algum ente que faz parte do grupo 

de risco. E quanto às crianças, em quase sua totalidade, não são do grupo de risco que 

apresentam comorbidades. 
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Gráficos 28 e 29 

  

Os motivos são diversos pela escolha da nossa instituição, quase um quinto das 

famílias fez a sua escolha pela proximidade de casa. A preferência segue essa ordem de 

importância - pela indicação de outras pessoas, pela proposta pedagógica da escola, por ter 

estudado na escola, entre outros. 

 
 Gráfico 30 

 

Para aproximadamente um terço das famílias, o mais importante em uma escola de 

educação infantil é o acolhimento e o respeito. De três a cada dez famílias acredita que a 

interação social por meio da brincadeira é o mais importante e, ainda um pouco menos que 
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um quarto delas acredita na importância do processo de alfabetização que prioriza conteúdos. 

 
Gráfico 31 

 

Outro ponto significativo foi revelado quando verificamos que sete em cada dez 

famílias não têm disponibilidade ou interesse em desenvolver um trabalho voluntário na 

escola.

 
Gráfico 32 

 

Quando perguntamos como a criança se sente quando vai para o Jardim quase todas 

responderam que se sentem felizes ou bem dispostas, sendo mais de oito a cada dez, e um 

pouco mais de um décimo bem dispostas. 
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Gráfico 33 

 

 
Imagem 19 

3. Função social da Escola    

 

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

historicamente acumulados pela humanidade. Pautados na função social do Currículo em 

Movimento, que considera a criança como “sujeito histórico e de direitos que, nas interações, 

relações e práticas cotidianas, vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói 

sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura” (BRASIL, 2010, p. 12), 

buscamos a reconfiguração de nossas práticas escolares no contexto de novas construções 

sociais, almejando nos tornar futuramente uma Comunidade de Aprendizagem. 

Desde o ano de 2016, implementamos alternativas e estratégias pedagógicas para 

sair do paradigma da instrução e caminhar rumo ao paradigma da aprendizagem, 

recuperando o fomento da autonomia e do protagonismo infantil, estabelecendo um novo tipo 

de relação com o saber. 

A nossa opção por um determinado paradigma educacional, reflete os anseios que 

temos em proporcionar vivências e experiências diversificadas que contemplem o 

desenvolvimento integral pleno a que elas têm direito, considerando as múltiplas dimensões 

que as constituem: afetiva-cognitiva, social, psicológica, emocional, física entre outras, assim 

como nos processos formativos que se desenvolvem: na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 
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Com o retorno das atividades presenciais, o ano letivo de 2022 será permeado pela 

utilização de dispositivos de aprendizagem (que serão detalhados no capítulo 7 - Organização 

do Trabalho Pedagógico), para que as crianças possam vivenciar experiências que propiciem 

seu pleno desenvolvimento, tendo o professor como organizador do espaço social educativo, 

primando pelos princípios éticos, estéticos, políticos da educação. 

 

Em resumo, a função social do JI 21 de Abril é 

priorizar que as crianças sejam motivadas e 

incentivadas a pensar e atuar nesse mundo, por 

meio do incentivo às pesquisas e resolução de 

problemas que os apetecem. 

A apresentação dos conhecimentos acumulados  e 

sistematizados do currículo se dará através das 

próprias curiosidades, suas necessidades, 

interesses e desejos de investigação, com a  

realização de projetos de trabalho, que perpassam 

pelos direitos de aprendizagens infantis, campos de 

experiências e respectivos objetivos de 

aprendizagem, contribuindo de forma significativa 

para a sua formação integral. 

 

Imagem 20  

 

 

 

 

4. Missão da Unidade Escolar 

 

Nossa missão é oferecer uma educação de qualidade social, ampliar os espaços, os 

tempos e as oportunidades de aprendizagens, dando ênfase ao protagonismo infantil, 

favorecendo o desenvolvimento integral para que possam agir construtivamente na 

transformação social do seu meio e da sociedade.  

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

que percebe as possibilidades de desenvolvimento da criança e que propicia meios para 

contribuir nesse processo (Currículo em Movimento, 2018, p.26).  

A Equipe Gestora deve garantir a participação das famílias na elaboração do Projeto 

Político Pedagógico e ainda assegurar o envolvimento potente 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 e por meio virtual; 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 à 

formação 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, das crianças na Educação Infantil.  
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5. Princípios 

 
O novo Currículo em Movimento da Educação Infantil traz que a aprendizagem e o 

desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes o educar, o cuidar, o brincar e o 
interagir. Portanto, é importante ficar claro, que essa etapa da educação básica, não se 
organiza em conteúdos, componentes curriculares ou áreas de conhecimento. 

As crianças têm muito a aprender. Suas aprendizagens devem se apoiar nos direitos 
de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer. Todos esses direitos 
emergem dos princípios éticos, estéticos e políticos, expressos nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Infantil, descritos também no Currículo em Movimento da Educação 
Infantil – SEEDF (2ª  edição): 

 

 
Imagem 21 

Princípios éticos – referem-se à 
valorização da autonomia, da 
responsabilidade, da solidariedade e do 
respeito ao bem comum, ao meio ambiente 
e as diferentes culturas, identidades e 
singularidades (Currículo, p. 58). 

 

 
Imagem 22 

Princípios estéticos – referem-se à 
valorização da sensibilidade, criatividade, da 
ludicidade e da pluralidade de 
manifestações artísticas e culturais 
(Currículo p. 58). 
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Imagem 23 

Princípios políticos – referem-se à garantia 
dos direitos de cidadania, o exercício da 
criticidade e do respeito à democracia 
(Currículo, p.59). 

 

Desses princípios emergem os direitos de aprendizagem e desenvolvimento,  de 
acordo com a BNCC (BRASIL,2010a, p.16); 

 

 
Imagem 24 

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, a cultura e 
as diferenças entre as pessoas. 

 
Imagem 25 

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. 
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Imagem 26 

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 posicionamento próprio. 

 
Imagem 27 

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. 

 
Imagem 28 

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 a 
partir de diferentes experiências que 
envolvam a produção de linguagens e a 
fruição das artes nas suas diversas 
manifestações. 
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Imagem 29 

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. 

 

À luz das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) e da 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a segunda edição do Currículo em Movimento do 
Distrito Federal - Educação Infantil adota uma organização que dos direitos de aprendizagem 
e desenvolvimento, que asseguram as condições para que as crianças aprendam em 
situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidam a 
vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir 
significados sobre si, os outros e o mundo social e natural (BRASIL, 2017, p. 33). 

Desses direitos emergem os cinco campos de experiência, que constituem um arranjo 
curricular, que acolhem as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das 
crianças, seus saberes e permitem interlocução e dinamismo entre as diferentes linguagens. 

Por isso, nossas ações educativas são repletas de intencionalidade, a fim de fomentar 
o desenvolvimento da criatividade, da colaboração, da imaginação e da participação, 
enfatizando os princípios da Educação Infantil. Acreditamos que esse trabalho realizado 
diariamente, possibilita que nossas crianças se aproximem da cultura por meio de diferentes 
linguagens, de forma prazerosa, do mundo infantil, imerso nos seguintes Campos de 
Experiência: 

 

 
Imagem 30 

O eu o outro e nós: este campo de 
experiência propõe que as crianças 
descubram por si mesmas os grupos das 
quais fazem parte e a outros coletivos. 
Formam sua identidade e a proposta 
perpassa a constituição da autonomia e o 
sentimento de pertencimento. As linguagens 
mais presentes neste campo de experiência 
são o cuidado consigo e com outro, as 
interações com a natureza e a sociedade. 
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Imagem 31 

Corpo, gestos e movimentos: esse campo 
de experiência propõe o trabalho voltado ao 
desenvolvimento corporal da criança levando 
em conta a centralidade do corpo, o 
conhecimento e reconhecimento de suas 
potencialidades, limites, sensações e 
funções corporais. O repertório deve 
abranger atividades que envolvam mímica, 
expressões faciais e gestuais, sonoridades, 
olhares, além de atividades que surgirem das 
brincadeiras e interações. 
 

 
Imagem 32 

Traços, sons, cores e formas: abrange o 
trabalho educativo que evidencia 
manifestações artísticas, culturais e 
científicas, dramatizações, dança, vídeos, 
jogos de faz de conta, brincadeiras, 
sonoridades, músicas e cores.  

As atividades sociais e culturais 
nesse campo devem propiciar o 
desenvolvimento da expressão criativa da 
criança levando em consideração o seu 
percurso de aprendizagem, os processos 
pelos quais passou e as relações imbricadas 
neles. 

As formas de expressão como artes visuais, música e teatro, vêm de maneira a não 
hierarquizar a oferta dessas formas de expressão. Propor manipulações de materiais e 
diversas texturas e cores, sonoridades, tamanhos, formas e assim compor um cardápio 
que favoreça tanto a ação individual da criança quanto a ampliação das possibilidades do 
trabalho coletivo. 

 
Imagem 33 

Escuta, fala, pensamento e imaginação: é 
importante que as crianças participem de 
experiências de falar e ouvir. Este campo de 
experiência estabelece interlocuções com as 
linguagens oral e escrita, corporal e artística. 

Interações com a natureza e 
sociedade, propiciando o prazer pela leitura 
através do contato com os diferentes 
gêneros escritos como: a leitura diária de 
livros lidos pelos adultos, a contação de 
histórias e o incentivo para que as crianças 
manuseiem livros, gibis, revistas e produzam 
textos, mesmo sem saber ler e escrever 
convencionalmente.  
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Imagem 34 

Espaços, tempos, quantidades, relações 
e transformações: esse campo de 
experiência propõe que as crianças 
experimentem o mundo ao seu redor 
enquanto investigam, descobrem e 
interagem.  

Devemos incentivar a postura da 
criança pequena partindo de seus 
sentimentos de admiração, encantamento e 
curiosidade. Esses sentimentos devem ser 
nutridos, de forma intencional, planejando 
propostas de pesquisa, investigação, 
exploração, constatação e refutação de 
ideias acerca do mundo, proporcionando 
atividades que estimulem a resolução de 
problemas. 

As linguagens mais presentes são a 
linguagem matemática e as interações com a 
natureza e sociedade. Sugere-se que por 
meio da manipulação e experimentação 
proporcionadas pelas interações, 
oportunizadas brincadeiras onde o ensino 
aprendizagem da matemática possa ir além 
do uso dos números. 
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Fazer um gesto, desenhar, pintar, 
cantar, dançar, modelar uma escultura, uma 
maquete, brincar de faz de conta na casinha, 
ouvir histórias, elaborar listas, discutir 
notícias de diferentes fontes, trabalhar com 
receitas, realizar visitas às bibliotecas 
públicas, aos arredores da escola, teatros, 
exposições, ouvir músicas nos momentos de 
entradas compartilhadas e por meio dos 
projetos do nosso Jardim, são algumas das 
linguagens que antecedem e, ao mesmo 
tempo, impulsionam o desenvolvimento 
integral de nossas crianças.  

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e a 

BNCC, a segunda edição do Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil 

adota uma organização que emerge dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento,  que 

asseguram (...) as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam 

desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidam a vivenciar desafios e sentirem-

se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o 

mundo social e natural (BRASIL, 2017, p.33).  

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

curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças 

e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural” 

(BRASIL, 2017, p.38). 



 

 

62 
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6. Objetivos da Educação, das aprendizagens e do desenvolvimento 

 

OBJETIVO GERAL:  

- Garantir à criança o acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de 

conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à 

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

convivência e à interação com outras crianças. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Articular e mobilizar a equipe pedagógica e a comunidade para que o PPP 2022 se 

materialize nas práticas cotidianas na escola; 

- Entender os Eixos Integradores como indissociáveis ao processo educativo 

realizado na escola; 

- Fomentar a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, 

linguística, ética, estética e sociocultural da criança; 

- Estabelecer uma relação afetiva com a comunidade local considerando seus 

saberes, criando mecanismos que garantam a gestão democrática; 

- Reconhecer as especificidades etárias, singularidades individuais e coletivas das 

crianças, promovendo interações por meio de agrupamentos verticais; 

- Explorar os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços 

internos e externos às salas de referência das turmas e à instituição; 

- Garantir a acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções 

para as crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação; 
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- Promover vivências que possibilitem a apropriação pelas crianças das contribuições 

histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de 

outros países da América; 

- Reconhecer, valorizar e respeitar as interações das crianças com as histórias e as 

culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à 

discriminação; 

- Preservar a dignidade da criança como pessoa humana protegendo-a contra 

qualquer forma de violência; 
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- Garantir que as aprendizagens infantis se apoiem nos direitos de conviver, brincar, 

participar, explorar expressar e se conhecer; 

- Proporcionar experiências educativas que perpassem pelos campos de experiências 

do Currículo em Movimento da Educação Infantil, garantindo um trabalho com 

intencionalidade pedagógica, voltado para os objetivos de aprendizagem 

estabelecidos para as crianças pequenas; 

- Oferecer condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis 

humanos e sociais; 

- Assumir a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e o 

cuidado das crianças com as famílias; 

- Possibilitar a convivência entre crianças e entre adultos e crianças, quanto a 

ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas; 

- Promover 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; 

- Construir 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, região,  

linguística e religiosa; 

- Sanar (com o apoio da comunidade escolar), as fragilidades materiais, pedagógicas, 

administrativas e familiares, elencadas no diagnóstico da realidade; 

- Analisar coletivamente os resultados das avaliações para planejamento das 

intervenções pedagógicas (para as aprendizagens e desenvolvimento). 
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   Imagem 38 
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Fragilidades elencadas pela equipe de profissionais (de 1 a 46) 

Materiais/Estrutura Ações propostas 

2.Precisamos de uma sala de professores maior e mais arejada; 

 

1.Não temos um refeitório coberto com cozinha experimental para as 

crianças e mobiliário adequado (mesas e bancos); 

 

3.Iluminação e ventilação adequadas no teatro, bem como em todas 

as salas referências (climatização com ar condicionado); 

 

5.Manutenção dos ventiladores da sala laranja (alguns estão com o 

fio desencapado e sem o botão de liga/desliga); 

 

6.Colocar um ralo e um filtro de água no teatro;  

 

7.Ausência de um piso antiderrapante no teatro e na entrada da 

escola (portaria); 

 

8.Reforma dos banheiros nas salas referência (com espaçamento 

adequado), embora já exista um, perto da cozinha, adaptado para 

cadeirantes; 

 

9.Revitalização dos brinquedos do parque infantil, em especial o 

escorregador; 

 

10.Solução para o aquecimento da piscina (placas ou aquecedor 

portátil); 

Fazer as coordenações nos espaços externos da escola. 
 
Formar uma Comissão de Professores e Famílias em busca de 
parcerias que nos ajudem a solucionar as nossas fragilidades. 
 
Buscar Emendas Parlamentares. 
 
Realizar vendas de rifas e bazares. 
 
Conscientizar as famílias e servidores sobre a importância da 
contribuição voluntária para APM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprar mais cordas e tecidos para balanço. 
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14.Falta de um espaço adequado (com colchão e luz baixa) para 

acolher a criança que necessite de descanso;  

 

15.Falta de um espaço adequado para realizar a troca de fraldas das 

crianças (fraldário) que necessitam (no momento estamos utilizando 

a sala de múltiplas funções); 

 

16.Falta de um local para os servidores para almoçarem; 

 

17.Ausência de um filtro de água na sala laranja; 

 

18.Ajustar os armários da sala laranja; 

 

19.Reforma do teto da passarela de entrada da portaria; 

 

20.Falta de uma televisão em cada sala referência (com acesso a 

internet) e de colchonetes; 

 

23.Uma rede de internet melhor; 

 

24.Ausência de computadores em cada sala referência para 

pesquisa com as crianças; 

 

25.A torneira do banheiro da sala azul está estragada; 

 

26.Temos problemas em relação à grande quantidade de gatos que 

vivem dentro e aos arredores da escola, pois além de sujar e 

contaminar o gramado e a areia, colocam em risco a saúde de 

nossas crianças, que circulam pelos mesmos ambientes; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mobilizar o grupo de pessoas e a própria comunidade da escola, 
que alimentam os gatos aos arredores da escola e explicar de que 
outra forma poderíamos minimizar os problemas que eles tem 
causado. 
Comprar telas (tipo de galinheiro) para impedir a passagem dos 
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32.Cheiro forte do esgoto da sala vermelha; 

 

33.Reforma no sistema de águas pluviais e esgoto; 

 

35.Falta de colocação de tela no ralo da área externa, de cada sala 

referência; 

 

36.Retorno das pinturas de chão no pátio; 

 

37.Solução para a porta de vidro que fica na sala laranja (as crianças 

costumam se machucar); 

 

38.Ausência de um mural na sala laranja; 

 

39.Arrumar o vazamento do teto que fica na varanda e na entrada da 

sala laranja; 

 

40.Falta de elevação do piso das passarelas; 

 

41. Acessibilidade ao material de uso coletivo bem como 

conservação e manutenção; 

 

 

 

 

 

gatos. 
Acionar a equipe de Zoonoses e Vigilância Sanitária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conscientizar toda a equipe (crianças e adultos) de forma 
permanente, sobre o uso adequado e reaproveitamento dos 
materiais oferecidos pela escola, como por exemplo: organização 
dos livros do corredor literário, os brinquedos de areia utilizados no 
parque e os itens pedagógicos compartilhados na mesma sala 
(armário do meio), cadeiras e almofadas utilizadas em diferentes 
espaços, materiais da treliça, uso dos pratos e talheres na hora do 
lanche… 
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42.Reforma no piso de toda área externa da escola (casinha e área 

do parquinho); 

 

43.Ausência de suporte para colocação das escovas e pasta de 

dente. 

 

4.Falta de uma porta com isolamento acústico entre a sala laranja e 

o teatro; 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fechar com estrutura de madeira (Dry Wall) com proteção acústica 
e térmica. 

Pedagógicas 
 
11.Entendimento e compreensão da Função Social da Educação 

Infantil no desenvolvimento das crianças por parte das famílias, que 

insistem em práticas excessivamente escolarizantes, voltadas para a 

antecipação da alfabetização, que acabam gerando conflitos e 

impasses no âmbito escolar; 

 

22.Falta de recursos humanos; 

 

29.Implementar de fato as ações pensadas para o Projeto de 

Transição para o Ensino Fundamental; 

 
 
Promover encontros com diferentes profissionais da educação para 
falar sobre as especificidades da Educação Infantil da Escola 
Pública. Convidamos a Professora Cida Camarano, para participar 
da nossa primeira reunião de pais presencial, que aconteceu no dia 
02 de março de 2022. 
 
 
 
 
Realizar o estudo do material: Transição Escolar - Trajetória na 
Educação Básica do DF, nas coordenações coletivas, a partir do 
segundo semestre. 

Administrativas 
 

27.Até o presente momento, o quantitativo de Educadores Sociais 

Voluntários destinados ao Jardim é insuficiente; 

 

 

 

 
 
Ir pessoalmente até a pessoa responsável pela contratação dos 
ESV. 
Enviar a solicitação via SEI. 
Ligar para os responsáveis pela contratação dos ESV. 
Sensibilizar toda a comunidade escolar no sentido de acionar e 
mobilizar os órgãos competentes. 
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21. O Teatro encontra-se desativado. 

 
28. Não temos uma Sala de Recursos Generalista, situação que 

desfavorece a oferta de Atendimento Educacional Especializado às 

crianças atípicas e compromete a Organização do Trabalho 

Pedagógico, além de provocar conflitos junto à comunidade escolar; 

 

30.Atraso no envio do cardápio semanal para as famílias; 

 

 

 

31.Reclamações de famílias referentes ao uniforme escolar; 

 

 

 

 

 

 

44.Falta da aula inaugural com informações acerca do cotidiano da 

escola (regras e combinados), bem como da função da Educação 

Infantil (diretrizes e documentos norteadores) e sobretudo as regras 

do WhastApp (devido ao uso do número pessoal); 

 

 

45.Falta da Escola de Pais  

Organizar um mutirão para limpeza e organização do espaço. 
 
 
Enviar a solicitação via SEI (em tramitação). 
Preparar e equipar a sala. 
Buscar o profissional com os pré-requisitos para tal atendimento. 
 
 
Enviar o cardápio mensal via agenda (gestão). 
Atualizar nos grupos de whatsapp, caso haja alguma alteração 
semanalmente (professoras). 
 
 
Informar as famílias via whatsapp (gestão). 
Informar as famílias das crianças que entraram recentemente 
(gestão). 
Acompanhar os pagamentos das famílias via whatsapp 
(professoras). 
Imprimir todos os pedidos (gestão). 
 
 
Convocar as famílias para uma Assembleia Geral para maiores 
esclarecimentos sobre o funcionamento do Jardim 
(preferencialmente de forma remota). 
Gravar um vídeo informativo para as famílias diante da demanda 
apresentada (gestão). 
 

Promover momentos de orientação da comunidade escolar com 

várias temáticas e rodas de conversas (orientação educacional). 

 

Familiares  
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12.Conflitos de concepções e práticas pedagógicas que nem sempre 

vão ao encontro das reais necessidades infantis e principalmente, ao 

Currículo em Movimento do Distrito Federal; 

 

 

 

13.A instituição possui a Associação de Pais e Mestres - APM - que 

recebe a contribuição voluntária mensal, da comunidade escolar, no 

valor de R$50,00 (cinquenta reais por criança), valor este insuficiente 

para atender as demandas e projetos da escola; 

 

 

 

46.Famílias que não respeitam as regras e combinados da escola. 

 

Promover encontros com diferentes profissionais da educação para 
falar sobre as especificidades da Educação Infantil da Escola 
Pública. Convidamos a Professora Cida Camarano para participar 
da nossa primeira reunião de pais presencial que aconteceu no dia 
02 de março de 2022. 
 
 
Mobilizar e sensibilizar as famílias a respeito da importância e 
participação da Associação de Pais e Mestres. 
Realizar reuniões periódicas. 
Fazer a prestação de contas mensal. 
Criar uma comissão de pais representantes (um de cada sala) para 
replicar as informações para os demais. 
Criar um grupo de whatsapp da APM. 
 
Marcar um momento individual com tais famílias, para que 
conheçam o funcionamento do Jardim. 
 

 

 

Fragilidades elencadas pelas famílias (de 47 a 74 transcrição da íntegra) 

Materiais 
 

67.Sinto falta do material didático e do uniforme; 

 

Ações propostas 
 
Promover encontros com diferentes profissionais da educação para 
falar sobre as especificidades da Educação Infantil da Escola 
Pública. Convidamos a Professora Cida Camarano para participar 
da nossa primeira reunião de pais presencial que aconteceu no dia 
02 de março de 2022. 
Enviar link para pagamentos e resumos dos pedidos para as 
famílias. 

Pedagógicas   
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47.A alfabetização está um pouco devagar; 

53.Sinto falta de tarefas e livros de aprendizagem; 

 

 

57.Não ter um ajudante pra professora...acho muito pesado somente 

uma pessoa cuidar de tantas crianças pequenas com demandas tão 

diversas. Até agora, acho que não teve nenhuma atividade 

envolvendo a apresentação das letras e números (falo isso porque 

minha filha estava no maternal ano passado e sempre falava das 

letras e não vi ainda ela manifestar interesse nesse ano); 

 

 

48.Em caso de doença da professora, não há substituto; 

 

 

 

 

 

 

52.Falta mais interação da professora com as famílias; 

63.Falta empatia; 

 
Promover encontros com diferentes profissionais da educação para 
falar sobre as especificidades da Educação Infantil da Escola 
Pública. Convidamos a Professora Cida Camarano para participar 
da nossa primeira reunião de pais presencial que aconteceu no dia 
02 de março de 2022. 
 
 
Continuar apresentando o Projeto Político Pedagógico 2022 para as 
famílias; 
Apresentar o objetivo de uma Comunidade de Aprendizagem na 
Educação Infantil; 
Divulgar os projetos de cada turma (onde o mundo letrado faz parte 
de toda e qualquer temática advinda dos interesses infantis), por 
meio dos murais, fotos e vídeos das atividades desenvolvidas pela 
professora (nos grupos de whatsapp, agenda e pesquisas em casa e 
na escola). 
 
 
 
Informar as famílias que nos casos de ausência da professora 
regente, a coordenadora (40h), a vice-diretora e a diretora, deixarão 
suas atribuições para entrar em sala. 
 
Informar que a coordenadora pedagógica possui a carga horária de 
20 horas semanais, sendo que 12 horas são dedicadas para 
regência e as demais, para coordenação individual e coletiva, no 
período vespertino. 
 
 
 
Promover reuniões coletivas e individuais (atendimentos), 
presenciais e remotas, para estreitamento de laços e vínculos com 
as famílias. 
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56.Percebo, que não sei se é por conta da pandemia (crianças 

ficaram mais presas) e ele tem apanhado de vez em quando de 

alguns coleguinhas no colégio a ponto de não querer ir mais; 

 

58.Suporte para professor para crianças da inclusão; 

59.Ausência de acompanhante terapêutico (monitor); 

60.Me preocupa o fato da professora não ter suporte de monitores 

em sala de aula, tendo em vista a quantidade de crianças e 

principalmente pelo fato da turma ser inclusiva e só isso, já é o 

suficiente para ter um suporte exclusivo para as crianças que 

demandam maior atenção, devido às possíveis limitações; 

64.Acredito que a maior fragilidade nesse momento é a falta de 

apoio dos educadores sociais para auxiliar as crianças e 

professores; 

65.Poucos educadores sociais; 

68.Tenho acompanhado a dedicação dos profissionais da escola e 

vejo que precisam de assessoria para desenvolver o trabalho de 

inclusão com as crianças especiais. Percebo que sem ajuda na sala 

de aula, fica muito sobrecarregado, e assim todos tendem a perder 

qualidade; 

69.A falta de monitores e ou educadores sociais no processo de 

facilitação da aprendizagem e inclusão; 

Promover momentos de interação com maior frequência para que 
compreendam as regras de convivência social. 
 
 
 
 
Sensibilizar a comunidade escolar por meio de assembleia; 
Contextualizar a atual realidade que o JI 21 de Abril vem passando; 
Reunir periodicamente com a comunidade escolar; 
Informar as atribuições do ESV e do Monitor Escolar; 
Instituir comissão de pais, parceiros e comunidade local para atuar 
junto ao Conselho Escolar; 
Mobilizar a comunidade escolar e demais pessoas interessadas na 
busca de soluções; 
Oficializar a participação voluntária dos pais nas saídas de campo, 
na assistência às crianças com deficiência e participação nas 
atividades dos projetos. 
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70.Uma atenção em particular; 

 

72.Realização dos procedimentos com a devida antecedência. E 

cuidado com a divulgação de informações pessoais no grupo do 

whatsapp (precisam se inteirar da Lei Geral de Proteção de Dados); 

 

73.Pode ser melhorada a segurança para retirada da criança 

exigindo mostrar a carteira estudantil, visando melhor segurança 

para as crianças; 

 

74.Meu marido e eu, achamos que os professores poderiam ter um 

jeito mais sensível de abordar os pais, por exemplo, no primeiro dia, 

recebemos reclamações que ficamos muito assustados e 

preocupados, pois chegamos até a achar que nosso filho teria algum 

transtorno, sendo que na verdade, era somente adaptação, pois no 

terceiro dia, ele passou a seguir as regras. Nós passamos dois dias 

sem dormir preocupados simplesmente por conta da forma como foi 

abordado (acho que a exatas palavras foram "seu filho foi 

praticamente a única criança que desobedeceu e me deu trabalho" 

no primeiro dia de aula e chegando a sugerir reunião no segundo dia 

de aula). Nós como pais de primeira viagem, ficamos desorientados 

sem saber o que fazer. Já estávamos procurando psicólogo e 

fonoaudióloga, quando no terceiro dia, ele se adaptou. 

 
 
Avisar as famílias via whatsapp e agenda da criança. 
Enviar os formulários de autorização de Saídas de Campo e Uso de 
Imagem e Voz. 
 
 
 
Pedir a foto da criança; 
Confeccionar e entregar a carteira de identificação; 
Portar a carteira da criança (família ou responsável). 
 
 
 
Identificar a professora; 
Conversar sobre o ocorrido para que isso não aconteça novamente; 
Orientar a professora sobre o tempo necessário para se conhecer 
uma criança, antes de falar sobre o comportamento para os pais - 
comunicação empática. 
 
Orientar as famílias quanto aos horários de atendimento do 
professor (no horário contrário conforme orientações contidas na 
agenda). 
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Administrativas  
 

49.Desorganização quanto ao uniforme, até hoje desde o ano 

passado, não saiu para comprarmos e não vale a pena comprar tão 

caro e usar poucos meses, já que ano que vem meu filho não estará 

mais na escola; 

 

 

55.O horário até às 18h30 dificulta a rotina. Deveria terminar às 18h; 

 

61.Desde o ano passado há uma demora em perceber e responder 

às minhas dúvidas, espero mais agilidade e atenção; 

 
 
Realizar a encomenda e preparação do uniforme de forma 
antecipada, de preferência, ao final do ano anterior. 
Negociar com alguma malharia que se instale diretamente na 
escola. 
Eleger uma comissão de pais para auxiliar nessa demanda. 
Encomendar de forma antecipada, uma remessa de uniformes para 
início de vendas. 
 
 
 
Flexibilizar o horário de entrada e saída para crianças que usam o 
transporte escolar. 
 
Solicitar aos gestores e professores para se empenharem em 
responder às perguntas e questionamentos feitos via whatsapp ou 
agenda, para minimizar tal fragilidade. 

Familiares 
 

50.Pouco tempo de contato, ainda com a escola para alguma 

percepção de fragilidades; 

51.Acabamos de conhecer a professora nova, então até o momento 

não temos nenhum apontamento; 

 

54.Pedagógicas não necessariamente, mas gostaria de melhor 

orientação às crianças sobre o correto uso da máscara, esse 

elemento chato em nossas vidas; 

62.A troca de máscaras na sala não está sendo feita; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divulgar o Decreto sobre a liberação do uso de máscaras pelas 
crianças na escola.  
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74.Meu marido e eu, achamos que os professores poderiam ter um 

jeito mais sensível de abordar os pais, por exemplo, no primeiro dia, 

recebemos reclamações que ficamos muito assustados e 

preocupados, pois chegamos até a achar que nosso filho teria algum 

transtorno, sendo que na verdade, era somente adaptação, pois no 

terceiro dia, ele passou a seguir as regras. Nós passamos dois dias 

sem dormir preocupados simplesmente por conta da forma como foi 

abordado (acho que a exatas palavras foram "seu filho foi 

praticamente a única criança que desobedeceu e me deu trabalho" 

no primeiro dia de aula e chegando a sugerir reunião no segundo dia 

de aula). Nós como pais de primeira viagem, ficamos desorientados 

sem saber o que fazer. Já estávamos procurando psicólogo e 

fonoaudióloga, quando no terceiro dia, ele se adaptou. 

Identificar a professora; 
Conversar sobre o ocorrido para que isso não aconteça novamente; 
Criar protocolos de atendimento para toda a comunidade escolar 
durante a entrada e saída das crianças. 
 
Encaminhar essa situação para a Orientadora Pedagógica. 
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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. 

Segundo o Currículo em Movimento da Educação Infantil (2018): 

 

As perspectivas crítica e pós-crítica compreendidas nos pressupostos teóricos 

do currículo em movimento, como também a Psicologia Histórico-Cultural e a 

Pedagogia Histórico-Crítica, apresentam o ato educativo como profundamente 

revolucionário, no sentido de provocar nas pessoas mudança de vida, a partir 

da apropriação do patrimônio cultural da humanidade. Nas interações,  por 

meio do uso de instrumentos e signos, as pessoas se humanizam, são 

modificadas pela cultura e a modificam, numa relação dialética. Tais 

perspectivas enfatizam também a constituição da individualidade a partir da 

coletividade. Dessa forma, por meio das interações e brincadeiras, ocorre a 

vivência das práticas sociais, contempladas pelos campos de experiência e a 

apropriação dos saberes necessários, o que provocará uma nova formação. 

É importante lembrar que Vygotsky (2012a) apresenta uma periodização das 

idades que não é estanque, pois depende das experiências culturais 

estabelecidas. A cada nova idade (ou período),  a criança vivencia 

experiências que contribuem para novas formações. Estas inauguram e 

apontam transformações psicológicas, bem como geram uma nova situação 

social do desenvolvimento (DISTRITO FEDERAL, 2018, p.20). 

 

Destacamos os documentos que indicam as concepções teóricas que fundamentam 

as práticas pedagógicas na Educação Infantil - SEEDF: 

-  Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil (2018) 

-  Diretrizes Pedagógicas (2013) 

-  Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (2019) 

 Vale,  mais uma vez,  retomar as concepções expressas no Currículo em Movimento, 

descritas de forma detalhada no capítulo 4 deste Projeto Político Pedagógico: 

a) Os direitos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento:   

- Conviver 

- Brincar 

- Participar  

- Explorar  

- Expressar 

- Conhecer-se 

 
Imagem 39 
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b) Campos de Experiências e seus 

Objetivos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento: 

- O   eu,  o outro e o nós 

- Corpo,  gestos e 

movimentos 

- Traços, sons, cores e formas 

- Escuta, fala, pensamento e 

imaginação 

- Espaços, tempos, 

quantidades, relações e 

transformações 

 
 

Imagem 40 

 

c) Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento, descritos detalhadamente no 

Currículo em Movimento da Educação Infantil (a partir da página 63) disponível no site 

da Secretaria de Educação e encaminhado para todas as famílias (nos grupos de 

whatsapp), na primeira semana do ano letivo de 2022. 

 

d) Eixos integradores:   

 

Educar e Cuidar: Conhecimentos como 
alimentação, brincar, brincadeira, higiene,  
controle corporal, movimento, repouso e 
descanso, recepção e despedida das 
crianças, são práticas sociais que devem ser 
problematizadas e orientadas no espaço da 
Educação Infantil, a fim de garantir o 
desenvolvimento integral das crianças 
(BARBOSA, 2009). Daí a necessidade de que 
as ações pedagógicas,  sejam planejadas, 
tenham intencionalidade e partam de 
situações reais do cotidiano.  Quando as 
crianças são cuidadas, aprendem também a 
cuidar de si, dos outros,  dos ambientes, dos 
animais, da natureza. Portanto, educar e 
cuidar são ações indissociáveis. O cuidado é, 
portanto, uma postura ética de quem educa. 

 
Imagem 41 
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Brincar e Interagir: A compreensão da 

criança como um ser que pensa e sente 

simultaneamente, pode mensurar a relevância 

da afetividade, como parte integrante do 

processo de aprendizagem e 

desenvolvimento. Assim é importante 

conhecer as preferências das crianças, a 

forma delas participarem nas atividades, seus 

parceiros elegidos para os diferentes tipos de 

tarefas e suas narrativas. Brincar é condição 

de aprendizagem, desenvolvimento e, por 

desdobramento, internalização das práticas 

sociais e culturais. Contudo, de acordo com a 

Psicologia Histórico-Cultural,  ninguém nasce 

sabendo brincar.  

 

 

   A brincadeira emerge da vida em sociedade 

entre os seres humanos. Aprende-se pelas 

interações com outras crianças e com adultos, 

pelo contato com objetos e materiais, pela 

observação, reprodução e recriação de 

brincadeiras, pelas oportunidades oferecidas 

para isso, constituindo um instrumento de 

promoção da imaginação, da experimentação 

e da descoberta. 

 

Eixos Transversais: 

- Educação para Diversidade 

- Cidadania e Educação em e para os 

Direitos Humanos 

- Educação para a Sustentabilidade 

 

 
Imagem 42 

 

 
Imagem 43 

Avaliação para as aprendizagens: 

 

Inclusão: Durante a Semana Pedagógica, as professoras já recebem informações 

pertinentes às crianças com deficiência e no primeiro dia de acolhimento,  dedicam-se a 

conhecer as famílias, para que possíveis adequações já possam ser feitas desde a chegada 

da criança na escola, a fim de recebê-la da melhor forma possível.  

 

e) Arranjos curriculares, inserção e acolhimento: O arranjo curricular na primeira 

etapa da Educação Básica organiza-se em cinco campos de experiências (O eu, o 

outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, 

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

transformações) e na relação intercampus do planejamento pedagógico,  centrado 

nas experiências da criança e no modo como ela elabora sentido sobre si, sobre o 

outro e sobre o mundo. A materialidade dos campos de experiências e dos objetivos 
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de aprendizagem e desenvolvimento expressos no Currículo em Movimento do 

Distrito Federal da Educação Infantil partem e se apoiam no seis direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças (Conviver, Brincar, Explorar,  

Participar, Expressar e Conhecer-se),  que  emergem a partir dos princípios éticos,  

estéticos e políticos das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 

Todos,  crianças  e adultos,  são sensíveis ao acolhimento. Afinal quem não gosta de 

ser bem recebido? O acolhimento envolve aconchego,  bem-estar,  amparo e cuidado físico 

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

papel e a responsabilidade da nossa instituição nesse momento.  

Para tal, planejamos coletivamente, como se dará a chegada das crianças 

(principiantes ou não) nas primeiras semanas e no decorrer do ano letivo. “O planejamento 

das atividades é fundamental, para não reproduzir o espontaneísmo e a falta de 

reflexão.”  

Neste ano, pensamos nas primeiras semanas do calendário letivo e preparamos uma 

programação pautada nos tempos, materiais e ambientes, visando assegurar a qualidade do 

nosso acolhimento, que é uma grande potencialidade da nossa unidade escolar.  

Reservamos o primeiro dia para conhecer e acolher as famílias e crianças com 

deficiência, conhecendo um pouquinho da história de cada uma delas. Ninguém faz 

acolhimento se não tiver espaço para que a família primeiramente fale sobre a criança (como 

ela é, o que ela gosta, o que faz quando não está na escola…). 

No segundo, realizamos o “Dia do Reconhecimento” em relação aos espaços do 

Jardim, a professora e aos colegas, e no terceiro, iniciamos com as atividades voltadas para 

as escutas infantis, respeitando os jeitos de ser e estar no mundo, proporcionando uma 

transição suave e confiável, acolhendo a singularidade de cada um. 

Neste contexto, o acolhimento é um princípio a ser concretizado em várias situações 

que acontecem com as crianças e também com os adultos: 

- nos atrasos; 

- no retorno após viagem ou doença; 

- em um acidente ou incidente; 

- quando a professora acolhe a outra novata que está chegando na escola; 

- quando a coordenadora acolhe os professores novatos e os que estão 

retornando; 

- quando os gestores acolhem toda a comunidade escolar. 

  Isso porque o acolhimento, para além das datas, materializa a humanização da 

educação, valendo portanto, para os primeiros dias e também ao longo do processo 

educativo. 

Dentro deste arranjo curricular, que é 

importantíssimo e que faz parte de uma 

prática desenvolvida há anos no Jardim de 

Infância 21 de Abril, incentivamos o consumo 

de alimentos saudáveis por meio do “Dia da 

Fruta”, onde cada criança leva frutas para a 

escola e tem a oportunidade de compartilhar e 

experimentar diferentes sabores.  

 Trata-se de uma ação educativa 

riquíssima, que aguça a curiosidade e os 

sentidos, promovendo momentos de  
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autonomia no processo de alimentação, onde 

a criança realiza a prática do autosservimento 

com a orientação de um adulto.  

Este dia, acontece uma vez por 

semana e proporciona momentos de 

reconhecimento e identificação, por meio dos 

sentidos, das características dos elementos 

naturais, dos materiais e do ambiente: doce, 

salgado, amargo, azedo, forte e fraco…e com 

a parceria das famílias, este momento fica 

literalmente muito mais gostoso!  

A SEEDF adota como Eixos 

Integradores do Currículo em Movimento do 

Distrito Federal, na Educação Infantil, o 

Educar e Cuidar, e o Brincar  e Interagir,  como 

elementos basilares do trabalho educativo 

com as crianças, e ainda os Eixos 

Transversais Educação para a Diversidade;  

Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos; e Educação para a 

Sustentabilidade. 

Imagem 44 
 

 
Imagem 45 

 

f) Professor como organizador do 
espaço social: Além de planejar as 
atividades,  o professor é o responsável 
por pensar nos tempos, materiais e 
ambientes, nos profissionais da 
educação e suas atribuições, nas 
famílias e suas inseguranças,  atendendo 
a diversidade e considerando os 
sentimentos das crianças e dos adultos. 

 
Imagem 46 

 
 

g) Experiência, vivência, atividade guia 

(atividade que possibilita à criança 

avançar no seu desenvolvimento e que 

atende às suas necessidades), 

patrimônio cultural da humanidade,  

imaginação e criação, 

intencionalidade educativa, relação 

colaborativa entre professor e criança, 

situação social do desenvolvimento 

(relação entre a criança e o seu entorno 

pessoal, peculiar e irrepetível a cada 

 
Imagem 47 
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idade). A organização da situação é 

importante para o seu desenvolvimento, 

para a forma que a criança viverá cada 

período de desenvolvimento. 

        

 

Nessa perspectiva, a SEEDF defende a construção de um Projeto Político Pedagógico 

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

que abarca práticas pedagógicas intencionais, em prol do desenvolvimento das nossas 

crianças. 

O Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil - fundamenta-se nos 

seguintes documentos basilares:    

- Constituição Federal de 1988; 

- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/96); 

- Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil; 

- Resolução nº 2/2020 - CEDF 

- Currículo em Movimento da Educação Básica - Pressupostos Teóricos; 

- Currículo em Movimento do Distrito Federal; 

- Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; 

- Indicadores de Qualidade na Educação Infantil; 

- Secretaria de Estado de Educação - Regimento Interno; 

- Plano Nacional de Educação (PNE); 

- Plano Distrital de Educação (PDE); 

- Base Nacional Comum Curricular (BNCC); 

- Lei de Gestão Democrática nº 4751/2012; 

- Diretrizes e Orientações Pedagógicas da SEEDF; 

- Orientação Pedagógica do PPP e da Coordenação Pedagógica; 

- Parâmetros de Qualidade da Educação Infantil, entre outros documentos 

norteadores, que embasaram a fundamentação teórico-metodológica do Projeto Político 

Pedagógico das unidades escolares do Distrito Federal.  

Assim, a nossa organização do trabalho pedagógico é intencional, e visa à ampliação 

dos tempos, espaços e oportunidades; à formação humana integral; à construção de uma 

sociedade mais justa, democrática e inclusiva, a qual necessita ser revisitada e refletida 

sistematicamente por toda comunidade escolar, tornando-a um documento vivo e 

significativo. 

Na Educação Infantil a Perspectiva Histórico-Cultural está voltada para as práticas 

socioculturais que envolvem os princípios, os direitos de aprendizagens e os campos de 

experiência, promovendo uma interface entre a cultura da infância e a cultura escolar, em 

uma perspectiva de protagonismo da criança frente aos processos de seu desenvolvimento. 
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O discurso, o texto e a prática social 

constituinte de um currículo deve ser permeado 

pelo pleno respeito às crianças, valorizando o 

protagonismo infantil, garantindo diferentes 

formas de participação tanto no planejamento 

como na execução das ações que as envolvam. 

Em suma, nossas crianças são sujeitos 

sociais e históricos, marcadas pelas condições 

da sociedade em que estão inseridas e que 

renascem como seres sociais, devendo ter 

acesso a oportunidades de compartilhar 

saberes, experiências, inovando e criando 

cultura, além de incorporar bens culturais 

produzidos pela humanidade.  
Imagem 48 

Compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular das crianças serem e estarem 

no mundo é o grande desafio da Educação Infantil. A comunidade escolar deste Jardim não 

mede esforços para acompanhar as mudanças e trabalhar de acordo com o que os 

documentos oficiais descrevem priorizando: o educar, o cuidar, o brincar e o interagir, por 

meio de aprendizagens mediadas e significativas. 

Na foto ao lado temos a parceria de uma mãe 

(bióloga) que foi auxiliar no plantio de sementes para que a 

escola ficasse mais florida, segundo o desejo das crianças. 

As brincadeiras também são abordadas em 

documentos legais como o Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA - que estabelece o direito de brincar, 

praticar esportes e divertir-se. 

Nesta declaração, o princípio VII, dá à criança o 

direito à educação gratuita e ao lazer infantil: “A criança 

deve desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras os quais 

deverão estar dirigidos para educação; a sociedade e as 

autoridades públicas se esforçarão para promover o 

exercício deste direito”.  
Imagem 49 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - DCNEIs, a brincadeira 

é uma atividade muito importante para a criança pequena e o brincar oferece a oportunidade 

de imitar o conhecido e constituir o novo. 

Nesse processo de apropriação cultural, a brincadeira é uma atividade 

fundamentalmente significativa no que se refere à transição do ser biológico para o ser 

cultural e depende do outro (adulto ou outras crianças) para ter um sentido. 

Esse é o fato que se justifica a criança como ser brincante e a infância como o tempo 

de brincadeiras. 
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     Imagem 50 

 

A Educação Infantil abarca os direitos de aprendizagem voltados às reais e atuais 

necessidades e interesses das crianças, no sentido de proporcionar o seu desenvolvimento 

integral, portanto não é assistencialista, muito menos preparatória para o Ensino 

Fundamental. 

 

8. Organização Curricular da Unidade Escolar 

 

 A matriz curricular da Educação Infantil está organizada por campos de experiências. 

Estes campos se constituem num arranjo curricular que acolhe as situações concretas da 

vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os nas diferentes áreas do 

conhecimento.  

Essa organização pretende integrar as aprendizagens que vão sendo incorporadas 

pelas crianças tanto dentro quanto fora da instituição educacional, com seus pares, familiares 

e demais adultos, que contribuem com seus conhecimentos e vivências, para ampliação e 

enriquecimento dos elementos basilares desse PPP: 

- Os Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento (conviver, brincar, participar, 

explorar, expressar e conhecer-se); 

- Os Campos de Experiências (O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e 

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

imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações); 

- Os Eixos Integradores do Currículo (Educar e Cuidar, Brincar e Interagir). 

 Tais elementos precisam ser considerados juntamente com os Eixos Transversais do 

Currículo em Movimento: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os 

Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade.  

 As práticas pedagógicas que envolvem agrupamentos verticais (formados por 

crianças e diferentes idades e adultos) e sua intencionalidade educativa, por meio dos 

projetos de investigação específicos de cada turma, em acordo com o Currículo em 

Movimento da Educação Infantil (objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, campos de 

experiências, direitos de aprendizagem, transições na Educação Infantil, dentre outros), 

compõem o planejamento das atividades, sejam na rotina das turmas ou nas atividades 

apontadas nos projetos.  
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Além do trabalho pedagógico 

voltado para os reais 

interesses e curiosidades das 

crianças, buscamos promover 

também, temáticas 

relacionadas às realidades e 

necessidades da comunidade 

escolar. 

 
Imagem 100 

 

 Cabe ressaltar que, de acordo com o Currículo em Movimento da SEEDF para a 

Educação Infantil (2018, p.57), “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” nas ações pedagógicas 

propostas. 

 Essa fluidez é observada nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento descritos 

nos campos de experiências sendo distribuídos entre os bebês,  as crianças bem pequenas 

e as crianças pequenas.  

Ressalta-se que essa fluidez só se efetiva por meio das situações pedagógicas 

planejadas com intencionalidade, onde os objetivos ganham vida no planejamento e na 

execução das atividades. 

 

8.1 Eixos Integradores 

  

 A Secretaria de Educação do Distrito Federal adota como Eixos Integradores do 

Currículo em Movimento da Educação Infantil, o Educar e o Cuidar, o Brincar e o Interagir,  

como elementos basilares do trabalho educativo com as crianças.Também vale destacar que 

Educação Infantil apresenta organização curricular diferenciada, pois contempla os campos 

de experiências e os direitos de aprendizagens e desenvolvimento. 

Os Eixos Transversais são parte integrante do direito das crianças à educação e, 

dessa forma, relacionam-se ao ato de problematizar as práticas educativas na concretização 

de um Projeto Político Pedagógico coerente. 

Para tanto, é imprescindível que as crianças estejam inseridas em um processo 

educativo, que as instiguem a problematização de questões reais e vivenciadas no contexto 

de vida, seja no contexto de vida dos espaços familiares e institucionais, das interações e da 

cultura vivenciadas.  

Os Eixos Transversais são trabalhados no contexto educativo em função do 

reconhecimento do eu e do outro na sociedade, por meio da realização de escutas sensíveis, 

atentas e responsivas que resultam na realização de projetos de trabalho realizados com as 

crianças, a partir de seus interesses, necessidades, desejos e curiosidades. 
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O cotidiano de educação coletiva é 

permeado por essa transversalidade, que 

reclama ações acerca da biodiversidade e 

diversidade cultural, étnico racial, de crença, 

de gênero e configurações familiares, 

inclusão das crianças com deficiência, 

atendimento à heterogeneidade E a 

singularidade, direito às aprendizagens e 

diversas formas de viver a infância e 

convivências entre as gerações. 

 
Imagem 101 

 

8.2 Transições na Educação Infantil 

 

Segundo o nosso Currículo em Movimento, as transições estão presentes na 

Educação Infantil das mais diversas formas: seja de casa para a escola, de uma instituição 

para outra, voltando de um recesso ou férias, ou depois de se ausentar por algum 

período…aos adultos cabe um olhar cuidadoso e uma postura acolhedora e afetuosa sobre 

os processos vivenciados pela criança, criando estratégias adequadas aos diferentes 

momentos de acolhida, inserção e transição. 

Todas as ações e estratégias relativas ao tema transição são elaboradas a partir de 

questionamentos e estudos nas coordenações coletivas. O projeto é realizado 

cotidianamente com ações de acolhimento e momentos de escuta e afetividade. As perguntas 

abaixo norteiam o trabalho pedagógico realizado durante todo o ano. 

 

- Quais são os projetos desenvolvidos, referentes ao tema acolhimento transição?  eles 

perpassam de forma transversal a organização curricular? 

- Quais as estratégias são utilizadas para acolhimento das crianças que chegam na 

educação infantil? 

- Como são utilizadas estratégias de acolhimento das crianças entre os períodos? 

- Como a Unidade Escolar minimiza os impactos que ocorrem na transição entre 

educação infantil e anos iniciais, considerando a educação como direito das crianças, 

compreendendo-as como sujeito de Cultura e Cidadão dos direitos? 

- Como a Unidade Escolar de educação infantil busca estabelecer relações de parceria 

com a Unidade Escolar sequencial para promover transições de forma a considerar 

as especificidades dos bebês e das crianças? 

 

 Seguem algumas ações que já vem sendo realizadas desde o ano passado como: 

 

- Estabelecer uma parceria entre os professores do Jardim juntamente e das duas 

escolas sequenciais; 
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- Promover a visita da criança do segundo período, no espaço da Escola Classe; 

- Apresentar para as escolas sequenciais a metodologia utilizada pelo Jardim; 

- Pedir permissão para que as famílias visitem as respectivas escolas juntamente com 

as crianças; 

- Proporcionar encontros com o corpo docente das duas escolas; 

- Programar uma manhã e uma tarde das crianças do 2º Período nas respectivas 

escolas sequenciais; 

- Reunir com os pais (via Google Meet) com os gestores das três escolas para 

apresentar os espaços, a organização do trabalho e a equipe de profissionais; 

- Possibilitar que as famílias tirem suas dúvidas sobre a “nova escola”; 

- Sugerir uma visitação guiada feita pelas crianças do 1º ano da Escola Classe para as 

crianças do 2º período; 

- Proporcionar uma maior interação entre a equipe pedagógica da Escola Classe 209 e 

111 Sul com o Jardim de Infância 21 de Abril; 

- Convidar as escolas parceiras para conhecer o trabalho realizado no Jardim, que é 

pautado em projetos e não em conteúdos.  

 

9. Organização do Trabalho Pedagógico da Unidade Escolar 

 

9.1 Coordenação Pedagógica e papel do coordenador pedagógico na unidade 

escolar. 

 

Para melhor elaborar um Plano de Ação para a Coordenação Pedagógica, na 

perspectiva de um trabalho coletivo, com vistas ao desenvolvimento das ações sinalizadas 

no PPP, foi necessário ouvir as famílias (por meio da ficha perfil) e o corpo docente (por 

meio de um formulário específico), e a partir das necessidades elencadas, construir um 

novo Plano, significativo, que atenda as mais diversas demandas e promova mudanças e 

melhorias a partir do Projeto Político Pedagógico da Escola.  

Para isso, foi criado um formulário específico para os professores (anexo 2) com as 

seguintes questões - Professor, na sua concepção… 

 

Qual é o papel do Coordenador Pedagógico da Escola?  

- Caminhar junto ao professor. Auxiliando o planejamento e a execução do mesmo. 

- Auxiliar os professores com as questões pedagógicas relacionadas à prática 

docente. 

- Auxiliar professores nas ações pedagógicas. 

- Gerir todo o processo pedagógico da escola, garantir que o Projeto Político 

Pedagógico seja cumprida, acompanhar e apoiar os professores e contribuir com os 

estudos, discussões e formações continuadas. 

- Organizar, orientar e mediar ações pedagógicas junto aos professores, crianças e 

outros. 

- Orientar, coordenar a nós educadores a seguir a proposta pedagógica, como 

também transmitir conhecimento de forma prática, direta e de fácil compreensão, 

entre tantas atividades, atender aos pais de crianças e corpo docente. 

- Tudo que envolve as atividades pedagógicas e a melhor forma de abordá-las. 
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- Compreende as práticas de estudo e formação continuada do grupo sobre a cultura 

da infância. 

- Orientar, apoiar e coordenar as atividades pedagógicas. 

- Deve ser um articulador, organizador, mediador e dinamizador do trabalho 

pedagógico, auxiliando os docentes nas suas ações. 

 

O que é Coordenação Pedagógica?   

- Momento de reflexão sobre aquilo em que devo/vou me propor a ensinar. Momento 

de troca de experiência e aprendizagem. 

- Momento de preparar aulas, materiais e trocar experiências. 

- Auxiliar professores nas ações pedagógicas. 

- Acompanhar os professores. 

- Acompanhar e orientar os processos pedagógicos - aulas, proposta pedagógica. 

- Selecionar metodologias de aprendizagem. 

- É o acompanhamento e direcionamento do trabalho pedagógico da equipe. 

- Alinhar o trabalho pedagógico. 

- A coordenação pedagógica tem a função de gerenciamento do processo de ensino e 

aprendizagem da escola, é por meio de suas ações que professores, direção, pais e 

crianças entram em harmonia. 

- O direcionamento envolve todas atividades pedagógicas didáticas coletivas e por 

turma. 

- Momento de escuta e discussões acerca dos objetivos de aprendizagens das 

crianças, com autonomia do grupo, e não somente ações e tarefas executadas. 

- Orienta, coordena as atividades pedagógicas e as crianças que estão no ambiente 

escolar. 

- É o momento constituído pela equipe pedagógica destinada às conversas, estudos, 

discussões, apresentações, saberes, informações acerca das ações e projetos 

pedagógicos atuantes na unidade de ensino. 

 

O que precisa ser potencializado nos encontros de Coordenação Pedagógica?  

- Momentos de trocas de experiências. 

- Ideias práticas. 

- Não sei ainda. Estamos no começo. 

- Os momentos de reflexões e estudos que visem contribuir com a prática 

pedagógica. 

- As demandas. 

- Nossos encontros coletivos têm sido muito produtivos para elaboração do 

planejamento pedagógico; podemos intensificar com mais sugestões sobre os temas 

propostos. 

- Acredito que está bom. 

- Estudo do currículo e não um check-list. 
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- Como minha primeira experiência, me sinto bem amparada, sinto falta um pouco da 

presença física na escola para acompanhamento de algumas atividades. 

- Praticidade e simplicidade nas ferramentas de registro. 

 

Quais as temáticas e questões você deseja inserir nas Coordenações Pedagógicas?   

 

- Ideias de: Brincadeiras - Músicas - Artes - Histórias. 

- Não consegui pensar em nada no momento. 

- Letramento. 

- Sugestões de brincadeiras e jogos para serem realizados durante a semana. 

- Sugestões a cada semana, de formas diferentes de realizar a chamadinha e 

contagem das crianças. 

- Sugestões de atividades com música. 

- Questões relacionadas ao trabalho com crianças com deficiência e a nossa proposta 

(trabalhando com base nos interesses das crianças). 

- Gosto da objetividade e das soluções. 

- Inserir atividades que abordem temas conhecidos pelas famílias e envolvem 

brincadeiras, jogos, desenhos entre outros. Em tempos de distanciamento social, 

encontrar maneiras de estreitar a relação entre escola e família é um desafio para os 

professores. 

- Não tenho opinião formada ainda. 

- Temáticas mais sustentáveis e humanas. E que tivéssemos mais autonomia. 

- Troca de material - música, livros, textos e sugestão de atividades. 

- Novas tecnologias e gamificação na Educação Infantil. 

 

 
      Imagem 51 
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Você tem conhecimento dos acordos de convivência e organização do espaço e do 

tempo da Coordenação Coletiva? 

 
Gráfico 34 

 

Qual é o melhor instrumento para o registro das discussões e encaminhamentos do 

grupo? 

 
Gráfico 35 

 

É necessário a leitura dos pontos discutidos e encaminhamentos do encontro 

anterior, no início de cada Coordenação Pedagógica?

 
Gráfico 36 
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É importante a elaboração de um cronograma de atividades a serem desenvolvidas, 

juntamente com você, nos dias de coordenação? 

 
      Gráfico 37 
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Em 2021, em função da participação do Jardim no Projeto Piloto Inovação, toda a equipe pedagógica aprofundou o estudo sobre 

os mapas de dispositivos pedagógicos, que funcionam como suporte de uma cultura organizacional específica e que contribuem para a 

produção, reprodução e transformação em uma determinada comunidade educativa.  

Eles foram cuidadosamente escolhidos (e por algumas vezes adaptados) e servirão de suporte na rotina do trabalho escolar e nas 

estratégias e recursos a serem utilizados pela equipe de profissionais. É importante destacar que muitos dos dispositivos elencados, já eram 

utilizados em nossa escola e o estudo mais cuidadoso de alguns textos do Professor José Pacheco, permitiu uma abertura maior para as mais 

diversas possibilidades de trabalho. 

A coordenação pedagógica é a responsável pela apresentação dos dispositivos e ferramentas que auxiliam a nossa prática, bem como 

pelo cronograma de implementação dos mesmos, que possibilitam o exercício da reflexão e da autonomia das crianças e demais pessoas 

envolvidas. 

Cabe destacar que a utilização destes Dispositivos de Aprendizagem, viabiliza ações e estratégias para a materialização do Projeto da 

Cultura de Paz e a conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, onde todos se comprometem a: 

- Respeitar a vida; 

- Rejeitar a violência; 

- Ser generoso(a); 

- Ouvir para compreender; 

- Preservar o planeta; 

- Redescobrir a solidariedade, de acordo com o Caderno Orientador “Convivência Escolar e Cultura de Paz” divulgado no dia 30 

de março de 2022. 

 

Dispositivo de Aprendizagem 
 

Data da 
Apresentação 

1.Pedir a Palavra: Sempre que uma pessoa, dentro do espaço de trabalho, pretende falar com um grande grupo ou 

intervir no debate, levanta o seu dedo pedindo, assim, a palavra para intervir.  

Fevereiro 

2.Gosto e Não Gosto: Eu acho bem/ acho mal é um dispositivo através do qual as crianças expressam a sua opinião 

sobre o que está bem e mal dentro da escola. A comissão de ajuda analisa-o e leva à consideração da Assembleia o 

que considera pertinente. 

Fevereiro 

3.Rodas de Conversa - Rotina - Regras e Combinados Fevereiro 
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4.Direitos e Deveres: A listagem dos direitos e deveres é aprovada na Assembleia, no início de cada ano letivo. 

Constitui-se como um código de conduta para todos os elementos da comunidade educativa. 

Março 

5.Murais internos, externos: Toda informação que se pretende partilhar com todos os elementos da comunidade 

educativa é colocada nos diferentes murais. São todos os locais passíveis de colocação de trabalhos das crianças, 

informações de interesse,  cartazes… 

Março 

6.Planejamento: O planejamento e o projeto educativo são orientadores de todo o trabalho realizado pela Escola,  na 

escola e com a escola.  

Março 

7.Planificação do Projeto: Cada projeto realizado pelas crianças é planificado tendo em conta, entre outros fatores, 

o que as crianças pretendem fazer, o que já conhecem, o que precisam e querem conhecer, os recursos que possuem 

e que pretendem possuir, quem os pode ajudar e a forma de avaliação do mesmo. 

Março 

8.Projetos: São uma das formas das crianças darem resposta aos seus problemas e dúvidas. Março 

9.Objetivos de Aprendizagem: Este dispositivo consiste numa lista completa dos objetivos de aprendizagem que 

integram o Currículo em Movimento da Educação Infantil do Distrito Federal. Encontra-se afixada em cada um dos 

diferentes espaços.  

Março 

10.Pesquisa em Casa (após definição da temática, as crianças são incentivadas a pesquisar na escola e com 

a família): Sempre que uma criança pretende levar um documento para estudar, utiliza este dispositivo para indicar o 

seu nome, o documento, a data de requisição e entrega.  

Março 

11.Chamadinha: Diariamente, as crianças registram a sua presença/ ausência. Assim, utilizam três cores: verde (se 

são pontuais), amarelo (se chegam atrasados), vermelho (sempre que faltam). 

Março 

12.Folhas de Rascunho: Forma de aproveitamento de folhas já utilizadas em instrumento de trabalho, visando 

também a educação ambiental de todos os elementos da comunidade escolar. 

Março 

13.Grupos de whatsapp e agenda escolar: É uma forma de comunicação privilegiada entre os orientadores 

educativos em geral e o tutor em especial e a família. 

Março 
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14.Música nos Espaços: Nos diferentes espaços de trabalho existe música de fundo que visa facilitar a concentração 

de todos e a monitorização do ruído. 

Abril 

15.Reunião de Responsáveis: Espaço privilegiado de comunicação entre os pais e a escola. As reuniões realizam-

se com uma periodicidade mensal, sensivelmente. 

Abril 

16.Trabalho cooperativo: A recusa do trabalho em monodocência abriu caminho à partilha de experiências. Os 

professores passaram a partilhar o que sabem e aquilo que são. Pelo fortalecimento do convívio profissional, 

aprendem uns com os outros a reformular práticas e identidades. A experiência é formativa na medida em que é 

reconstituída em comum. Os professores vêem-se como parte de um projeto coletivo e sabem que precisam da 

colaboração e dos saberes uns dos outros. 

Abril 

17.Projeto Coletivo Abril 

18.Bibliografias individuais e coletivas: No decorrer das pesquisas que efetuam,  as crianças elaboram bibliografias 

para consolidarem o seu trabalho e para partilharem com os colegas. 

Abril 

19.Corredor Literário: Muitas das pesquisas são desenvolvidas com recurso à biblioteca. Não há manuais iguais 

para todas as crianças. Na biblioteca, há livros ajustados a todos os níveis de aprendizagem. 

Abril 

20.Quando sinto que já sei: Este dispositivo desenvolve a responsabilidade na aprendizagem. É através dele que 

cada criança se propõe ser avaliada. Este é o momento que requer uma atitude de responsabilidade perante si e 

perante os outros. Posteriormente, um orientador educativo efetua uma avaliação junto da criança, registrando no seu 

processo individual. 

Abril 

21.Registros de Avaliação e Processo de Percursos Individuais: Todas as avaliações realizadas pelos 

orientadores educativos são registradas no processo individual da criança,  resultando numa síntese elaborada pelo 

professor, com base nas contribuições de cada um. 

Abril 

22.Saída de Campo: Forma das crianças interagirem diretamente com o mundo ambiente, vivenciando experiências 

e recolhendo dados impossíveis de obter dentro da escola. Ocorre quando o trabalho realizado assim o exige. 

Maio 
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23.Projeto de Literatura: Sempre que uma criança pretende levar o livro para ler em casa,  registra-se essa intenção 

no mural do clube dos leitores assinalando o seu nome, da obra, a data de requisição e de entrega.  

Maio 

24.Preciso de Ajuda e Posso Ajudar: Quando uma criança sente dificuldade em ultrapassar em qualquer estudo 

que já esgotou todas as possibilidades de ajuda (pares, grupos) recorre ao preciso de ajuda, onde irá se inscrever 

para uma aula direta, preparada por um professor, sobre o que esteve a estudar. 

Maio 

25.Jardim da Poesia: Espaço privilegiado de criatividade. É uma recolha de poemas que cada um pretende partilhar. Maio 

26.Escuta Sensível: Sempre que alguém pretende partilhar algo de muito importante, partilha-o nos diferentes 

momentos na escola. 

Maio 

27.Achados e Perdidos: Sempre que uma criança encontra algo que não lhe pertence, coloca-o  no local específico 

onde quem, eventualmente, o perdeu e pode encontrar. 

Maio 

28.Instagram: O jornal é, sempre que possível, mensal. Dá notícia de tudo o que se passa na escola e na comunidade 

envolvente. 

Maio 

29.Debate (acontece antes da assembleia, no momento da rodinha): O debate é um espaço de discussão de 

opiniões e constitui-se, também, como mecanismo preparatório da Assembleia. 

Junho 

30.Mães representantes e amigos da escola: A Associação é um interlocutor privilegiado da vontade de todos os 

pais. O seu presidente tem, por inerência, assento no Conselho de Direção e participa nas reuniões de Conselho de 

Projeto. 

Junho 

31.Assembleia: É um momento de trabalho coletivo, que envolve todas as crianças da escola. acontece todas as 

sextas-feiras e obedece a uma convocatória, que estabelece todos os assuntos a tratar. no final de cada reunião é 

feito uma ata. Todos estes procedimentos são organizados e realizados pela mesa da Assembleia.  

Junho 

32.Oficinas Junho 
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O acompanhamento pedagógico também acontece em todos os programas e projetos definidos pela SEEDF - Subsecretaria de 

Educação Básica: 

- X Plenarinha - Criança arteira: faço arte, faço parte; 

- Projeto: O Brincar como direito dos bebês e das crianças; 

- Projeto: Alimentação na Educação Infantil: mais que cuidar, educar, brincar e interagir; 

- Projeto de Transição da Educação Infantil, onde o trabalho desenvolvido atenderá os cronogramas disponibilizados pela SEEDF, 

além do acompanhamento de projetos de investigação distintos, realizados entre as dez turmas existentes na escola, que partem dos interesses 

e necessidades das crianças, reconhecendo suas potencialidades e possibilidades de desenvolvimento, propondo ações educativas com 

intencionalidade para fomentar a criatividade, imaginação, participação, colaboração, dentre outras funções e habilidades. 

 A metodologia de trabalho de projeto expressa os direitos da criança de aprender e se desenvolver, por meio de atividades pedagógicas 

e interações sociais, que propiciem os âmbitos de formação pessoal, social e de conhecimento de mundo, onde ela possa vivenciar as múltiplas 

linguagens contempladas pelos Campos de Experiências. 

 Para tal, o corpo docente precisa: 

- Estabelecer primeiramente, com todas as crianças vínculos profundos e estáveis; 

- Apoiar o processo educativo por meio de experiências provocadoras de investigação; 

- Possibilitar a apropriação, conforme as especificidades da infância, por meio das brincadeiras e interações e garantia dos direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento; 

- Possibilitar a vivência desses direitos por meio dos campos de experiência, evidenciando o desenvolvimento integral e não a 

fragmentação do conhecimento; 

- Instrumentalizar as crianças para que aperfeiçoem as soluções já inventadas e criem soluções para as necessidades atuais; 

- Incentivar a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao 

mundo físico e social, ao tempo e a natureza; 

- Realizar escutas sensíveis e a definição dos temas, em concordância com as necessidades e interesses das crianças e do adulto  de 

referência/professor. “A necessidade e o interesse é o elo da criança com conhecimento.” 

- Equilibrar contextos de aprendizagem; 

- Ser responsivo, a partir da escuta atenta e de suas observações, aos interesses e necessidades das crianças; 

- Apoiar e ampliar o processo de aprendizagem por meio da organização do ambiente, espaços e materiais que desempenhem o papel 

de um terceiro educador; 

- Atuar colaborativamente na atividade pedagógica, prevendo momentos de troca de experiências entre as crianças e o professor.
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9.2 Estratégias de valorização e formação continuada dos profissionais da educação 

  

 A valorização e a formação continuada dos profissionais da educação são 

fundamentais para a construção de uma educação de qualidade. 

As estratégias pensadas por essa equipe, já vêm sendo colocadas em prática desde 

o início do ano letivo de 2021 como: divulgar amplamente as formações da SEEDF e de 

outras instituições e incentivar a participação dos profissionais da educação, nas formações 

continuadas oferecidas pela Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação 

(EAPE). 

 A prioridade é que esses profissionais façam sua opção por cursos que os capacitem 

em acolher e promover a inclusão em seu sentido pleno. A fim de coletar informações 

importantes, foi elaborado um novo formulário destinado aos profissionais da educação, que 

trabalham no Jardim de Infância 21 de Abril, que apontam aspectos importantes da realidade 

atual sobre estratégias de valorização e formação continuada. 

 

 
Gráfico 38 

 

 
Gráfico 39 
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Gráfico 40 

 

4) De que forma a Unidade Escolar incentiva e apoia os professores a participarem 

de cursos de formação continuada? 

- Destacando a importância de estar preparado e cada vez mais qualificado com 

habilidades dinâmicas, que auxiliarão a lidar com as crianças que recebem atualmente em 

sua turma e/ou na unidade escolar. 

- Reconhecimento, respeito e valorização. 

- Diálogo contínuo entre professores e gestão. 

- Capacitação e formação contínua. 

- Equilibrar trabalho e vida pessoal. 

- Nos últimos anos tem imposto, não incentivado. 

- Falando da importância da formação na prática docente 

- Divulgando os cursos ofertados pela Secretaria de Educação. 

- No início do ano letivo, passando as informações sobre as inscrições nos cursos de 

formação da EAPE. 

- Incentivo a participação dos cursos da EAPE e estudos na quarta- feira. 

- Disponibilizando um dia de coordenação para isso, conversando a respeito da importância 

e implementando um Projeto Político Pedagógico. 

- Conversando, trazendo ciência da importância 

- Deixando a coordenação livre para o momento. 

 

5. Qual é o curso que você realiza atualmente? 

- Conhecendo o Transtorno do Espectro Autista. 

- Psicopedagoga (matriculada). 

- Nenhum. 
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- Em nenhum momento. 

- O curso para o qual me inscrevi foi cancelado. 

- Adaptação curricular. 

- Educação Inclusiva e Autismo. 

- Me inscrevi no curso "Conhecendo o Espectro Autista" mas ele foi cancelado. 

- Eureka: oficina de criatividade para projetos. 

- Síndrome de Down e a Deficiência Intelectual. 

 

E os cursos que você realizou nos últimos dois anos? 

- Comunicação Não-Violenta. 

- Espiral das Artes-Anos Iniciais. 

- Oficinas de Ecossistemas de Aprendizagem e Inovação Social no DF. 

- Plena Atenção Práticas para a Saúde e a Paz. 

- Capacitação dos docentes. 

- Libras. 

- Práticas Pedagógicas para Educação Infantil. 

- Alguns online, quando ainda na pandemia no período remoto. 

- Eu me formei recentemente, em 2021. 

- GSuíte. 

- Aprender sem parar na Educação Infantil. 

- Aprender sem parar diversidades. 

- . 

- Aprender sem parar na Educação Infantil e Letramento e Alfabetização na Ed. Infantil 

- Mestrado em Educação: Raça, Gênero e Classe. 

- Educação anti racista nas escolas. 

- Ferramenta do Google sala de aula. 

 

 

 
Gráfico 41 
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7. Como você considera que suas experiências são validadas nesta Unidade 

Escolar? 

- Quando da aprovação e permissão de propagação aos demais colegas de trabalho. 

- Com as interações entre Professores, Gestão e Coordenação, uma ótima forma de coletar 

dados e, discutir o que melhor funciona na proposta pedagógica e posteriormente, decidir 

com o professor, o que está funcionando e o que pode ser melhorado. 

-  

- Principalmente nos momentos das coletivas, ainda assim considero o tempo curto. 

- A partir de resultados positivos. 

- Nas minhas atividades diárias. 

- As experiências vivenciadas trazem mais segurança para viver desafios parecidos ou 

novos. 

- Nas trocas de planejamento e coordenação. 

- A partir da troca. 

- Quando é buscado a escuta de todos na gestão democrática que é. 

 

 
Gráfico 42 
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Gráfico 43 

 

 
Gráfico 44 

 

11. Como é possibilitada aos profissionais de educação realizar palestras, oficinas 

e momentos de formação para a equipe? 

- Por meio dos dias e horários destinados às coordenações coletivas. 

- As oficinas e palestras, contribuem para a formação de nós professores, na medida em 

que essas atividades pontuais ou de curta duração acontecem nos proporcionam grandes 

aprendizados. 

- Acho que por meio de solicitação quanto algum assunto pertinente. 

- Liberando o momento da coordenação para sua realização 

- Desconheço esses momentos. 

- Não tenho conhecimento. 

- Convite. 

- Nos momentos de coordenação coletiva. 
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- Acontece por meio da percepção. 

- Nas coordenações que são momentos oportunos para reflexão. 

 

 Configuram-se também como exemplos de valorização dos profissionais da 

educação, momentos em que todos participam da elaboração do Projeto Político Pedagógico 

da escola, com compartilhamento de ideias, para melhoria do ambiente escolar ou da 

organização do trabalho pedagógico.  

 

Gráfico 45 

 

 

Gráfico 46 
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Gráfico 47 

 

 
Gráfico 48 

 

 
Gráfico 49 
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Gráfico 50 

 

 
Gráfico 51 

 

 
Gráfico 52 
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Gráfico 53 

 

9.3 Práticas metodológicas adotadas 

 

As propostas de trabalho com as crianças utilizam-se da metodologia de trabalho de 

projeto. Neste sentido, o currículo reveste-se de um caráter dinâmico e carece de um 

permanente trabalho reflexivo por parte da equipe de educadores, de modo que seja possível 

a facilitação de recursos e materiais, para aquisição de saberes e desenvolvimento de 

competências essenciais.  

As temáticas abordadas para realização dos projetos começam sempre por meio da  

observação, escuta atenta e sensível das crianças, em relação aos seus interesses e 

necessidades.  

Podemos dizer que a primeira caracterização de um projeto de trabalho acontece da 

seguinte forma: 

- Parte-se de um tema, necessidade, interesse, curiosidade ou de um problema, 

negociado com a turma; 

- Inicia-se um processo de pesquisa com a criança na escola e com a família; 

- Busca-se e seleciona-se fontes de informação; 

- Estabelece-se critérios de ordenação e interpretação das fontes pesquisadas; 

- Recolhe-se novas dúvidas e perguntas; 

- Estabelece-se relações com outros problemas; 

- Representa-se o processo de elaboração do conhecimento que foi seguido; 

- Recapitula-se e avalia-se o que se aprendeu; 

- Conecta-se com um novo tema ou problema. 

 

Em outras palavras: 

- Os temas selecionados são apropriados aos interesses e ao estado de 

desenvolvimento das crianças; 

- A confecção do quadro investigativo com as perguntas: O que sabemos - O que 

queremos saber - Como vamos saber - torna-se imprescindível em relação a esta 

prática metodológica adotada; 

- Deve ser feito algum tipo de pesquisa; 
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- São realizadas experiências como: visitas de campo, presença de convidados na 

escola e realização de oficinas; 

- É preciso trabalhar estratégias de busca, ordenação e estudo de diferentes fontes de 

informação juntamente com as crianças; 

- O planejamento das atividades precisa estar de acordo com os objetivos de 

aprendizagem presentes no Currículo em Movimento da Educação Infantil; 

- As descobertas e aprendizagens são compartilhadas (na maioria das vezes), com a 

utilização dos dispositivos de aprendizagem elencados no item 7.1 deste capítulo. 

 

Projeto da sala verde (vespertino): O 
Sistema Solar 

 
Imagem 52 

Projeto da sala azul (matutino): O Corpo 
Humano 

 
Imagem 53 



 

 

106 

Projeto da sala verde (matutino): Peixes 

 

 
Imagem 54 

Projeto da sala vermelha (matutino): Teias 
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Projeto da sala amarela (vespertino): 

Síndrome de Down 

 

 
Imagem 56 
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Projeto da sala azul (vespertino): Formigas 

 
Imagem 57 

 

Projeto da sala laranja (matutino): Flores 

 

 
Imagem 58 

Projeto da sala amarela (matutino): Lagartas 
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Projeto da sala vermelha (vespertino): 

Dinossauros 

 

 
Imagem 60 

 

 Conforme descrito no capítulo 7 do Currículo em Movimento da Educação Infantil, “A 

organização do trabalho é de suma importância na condução e consolidação do processo 

educativo, sobretudo na Educação Infantil. Para orientar o trabalho pedagógico do 

desenvolvimento infantil, é preciso promover uma ação educativa devidamente planejada,  

efetiva e aberta ao processo avaliativo. Por isso, é imprescindível pensar os tempos, os 

ambientes, os materiais, bem como as rotinas que são organizadas nesse contexto 

educativo (DISTRITO FEDERAL, 2018, p.33).  

 

9.4 Organização de materiais, ambientes, tempos, rotina e datas comemorativas 

 

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 contextualizada,  geradora de 

aprendizagens significativas, contemplando os cinco campos de experiências e seus 

intercampos.  

- Como ocorre a participação das crianças no planejamento das atividades 

diárias? 

Por meio de escutas sensíveis e ativas, observação de seus interesses, consenso e 

argumentação na escolha de atividades específicas e resolução de situações-

problemas do cotidiano. 

- Como a Unidade Escolar flexibiliza a organização dos horários para uso dos 

espaços educativos?  

Como a escola é bem ampla, não há necessidade de organização de horários para 

utilização de alguns espaços educativos, com exceção do parque, do lanche e da 

piscina. Existe uma boa comunicação entre os profissionais da escola, facilitando a 

negociação e compartilhamento dos espaços. 

- Como a Unidade Escolar utiliza seus espaços internos e externos como 

ambientes para as aprendizagens, dialogando com os objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento a serem alcançados por meio do arranjo 

curricular do Currículo em Movimento? 

Exploramos todos os espaços e arredores da escola, observando as necessidades da 

turma e procurando alcançar os objetivos de aprendizagem propostos no Currículo 

em Movimento da Educação Infantil. 
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Considerando o movimento corporal, o desenvolvimento do trabalho educativo na 

infância, deve ocorrer para além de momentos estanques de psicomotricidade e sim 

cotidianamente. Dessa forma,  conforme o Currículo em Movimento 2018, p.68, “o corpo, 

como veículo de expressão das diversas linguagens (a música, a dança, o teatro e as 

brincadeiras, dentre outras), comunica-se com outros campos de experiência, de modo a 

promover possibilidades de desenvolvimento integral”. 

 Lembrando que é imprescindível pensar os tempos, os ambientes, os materiais, bem  

como as rotinas, que são organizadas nesse contexto educativo, conforme segue:  

1. Materiais: Os materiais compreendem 

objetos, livros e impressos de modo geral, 

brinquedos, jogos, papéis, tecidos, fantasias, 

tapetes, almofadas, massas de modelar, 

tintas, madeiras, gravetos, figuras, 

ferramentas, dentre outros.  Esses podem ser 

recicláveis ou reutilizáveis, industrializados, 

artesanais, de uso individual ou coletivo, 

sonoros, visuais, riscantes e manipuláveis, de 

diversos tamanhos, cores, pesos  e texturas, 

com diferentes propriedades. Entretanto, a 

intencionalidade pedagógica não pode ignorar 

e sobrepujar a capacidade da criança de 

transformar e criar por meio desses materiais 

no contexto educativo. Vale destacar que as 

crianças produzem cultura e são produto dela, 

de modo que é interpretação e releitura que 

fazem do mundo e das coisas que estão à sua 

volta reverterem-se em possibilidades de 

novos conhecimentos e aprendizagens. 
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2. Ambientes: Os ambientes da Educação 

Infantil tem como centro a criança e precisam 

ser organizados em função de suas 

necessidades e interesses, inclusive com 

mobiliário adequado. É interessante que os 

ambientes, seja dentro dos espaços da 

instituição de Educação Infantil ou fora de 

seus muros, permitam explorações 

individuais, grupais, simultâneas, livres ou 

dirigidas pelos profissionais da educação, não 

limitando a intencionalidade das atividades 

propostas. É importante que as crianças 

vivenciem experiências diversificadas em 

espaços que disponibilizam uma variedade de 

atividades, percebendo os formatos, cores, 

texturas, odores, dentre outros aspectos que 

 
Imagem 62 
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podem ser sentidos e compartilhados entre as 

crianças. 

3. Tempos: Quando a criança tem a 

oportunidade de participar de situações 

cotidianas que lidam com duração, 

periodicidade e sequência, ela consegue 

antecipar fatos, fazer planos e elaborar sua 

noção de tempo. Neste espaço, cabe uma 

breve consideração sobre as possíveis 

denominações que um currículo pode 

comportar em relação à organização do 

trabalho pedagógico: atividades, temas 

geradores, projetos, vivências, entre outras.  

 
Imagem 63 

 

O importante é que essas estratégias sejam passíveis de atribuição de sentido por 

parte das crianças, e não serão apenas para mantê-las ocupadas ou controladas,  afastando-

as das experiências de vivenciar seu protagonismo infantil no processo educativo. Além disso, 

é importante considerar as necessidades e interesses das próprias crianças, ou seja, o tempo 

destinado às atividades precisa ser organizado a partir de suas manifestações, isso em 

relação às brincadeiras, de seus momentos de descanso e de outras questões que permeiam 

a Organização do Trabalho Pedagógico no contexto da Educação Infantil. 

 

4. Rotina: É importante enfatizar que a rotina é apenas um dos elementos que compõem 

o cotidiano.   

Geralmente abrange: acolhimento, roda de conversa,  trabalho com o calendário, 

clima, alimentação, higiene, atividades de pintura e desenho, descanso, brincadeira livre ou 

dirigida, narração de histórias, entre outras ações.   

Ao planejar a rotina da turma,  o professor deve considerar os elementos:  materiais,  

espaços e tempos, bem como os sujeitos que estarão envolvidos nas atividades, pois tudo 

deve adequar-se à realidade das crianças. A rotina pode ser o caminho para evitar atividades 

esvaziadas de sentido, rituais repetitivos, reprodução de regras e fazeres automatizados. 

Para tanto, é fundamental que a rotina seja dinâmica e flexível. Barbosa (2006) aponta 

que a rotina inflexível e desinteressante pode vir a ser “uma tecnologia de alienação” se não 

forem levados em consideração o ritmo, a participação, a relação com o mundo, a realização, 

a fruição, a liberdade, a consciência, a imaginação e as diversas formas de sociabilidade dos 

sujeitos nela envolvidos.  

 



 

 

111 

 
     Imagem 64 

 

A rotina é uma forma de organizar o 

coletivo infantil diário, e concomitantemente, 

espelha o Projeto Político Pedagógico da 

instituição de Educação Infantil. Ela é capaz 

ainda de apresentar quais as concepções de 

educação, de criança e de infância que se 

materializam no cotidiano educativo.  
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Como o estabelecimento de objetivos claros e coerentes, a rotina promove 

aprendizagens, desenvolve a autonomia e a identidade, propicia o movimento corporal, 

estimulação dos sentidos, a sensação de segurança e confiança, o suprimento das 

necessidades biológicas (alimentação, higiene e repouso), isso porque contém elementos 

que devem proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento integral da criança.  

Nas jornadas de tempo parcial, por 

serem mais curtas, tais práticas sociais 

aparecem com menor frequência, ainda que 

também estejam presentes. É essencial 

abrir espaço e reservar tempo para as 

brincadeiras, sejam livres ou dirigidas, isso 

em contextos de Educação Infantil de tempo 

integral ou parcial. Vale destacar que as 

ações da rotina devem se pautar nas 

necessidades das crianças, e não nas 

relações de trabalho dos adultos. 
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Os horários de lanche, almoço, 

limpeza das salas, funcionamento da 

cozinha, ou seja, as atividades relacionadas 

às crianças precisam estar sintonizadas com 

suas próprias necessidades. Por vezes, elas 

querem ou propõem outros elementos que 

transgridem as formalidades da rotina, das 

jornadas integrais ou parciais, dos 

momentos instituídos pelos profissionais da 

educação, sejam no sono, na alimentação, 

na  higiene, na “hora da atividade”, nas 

brincadeiras, entre outros. 

 
Imagem 67 

 

A partir da observação, é possível detectar como as crianças vivem o cotidiano da 

instituição de Educação Infantil. Esses sinais das crianças ajudam a apontar possibilidades 

que não se limitam às rotinas formalizadas e ainda oferecem subsídios para trazer à tona a 

valorização da infância em suas relações e práticas.  

Para tanto, cresce a relevância de um planejamento cuidadoso, flexível,  reflexivo 

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

crianças e até para os profissionais da educação. 

 

5. Datas comemorativas: A exploração das datas, festejos, eventos comemorativos no 

calendário da Educação Infantil está bastante naturalizada em suas instituições 

educativas. Entretanto, tal fato não pode obscurecer a necessidade de reflexão acerca 

dessa realidade. Nesse sentido, ao propor celebração de datas comemorativas no 

calendário letivo, é importante que, coletivamente, os profissionais da educação 

reflitam a respeito disso, respondendo questões como:  

- Por que essa instituição de Educação Infantil acredita ser válida a mobilização 

de equipes para celebrar esta ou aquela data específica? 

- Por que é necessário realizar atividades acerca das datas comemorativas,  

todos os anos, com poucas variações em torno do mesmo tema? 

- As atividades relacionadas à temática ampliam o campo de conhecimento das 

crianças? 

- Em que sentido? 

- As atividades foram escolhidas pelo coletivo da instituição educativa, pela 

família ou pelas crianças? 

- Os sentimentos e as aprendizagens infantis são levados em consideração? 

- O trabalho desenvolvido em torno das datas está articulado com os objetivos 

relacionados às aprendizagens? 

- Constam no Projeto Político Pedagógico da instituição educativa? 

- As crianças são submetidas, ao longo dos anos, às mesmas atividades, ações 

e explicações? 

- Considera-se as idades das crianças, seus interesses e capacidades ao se 

eleger as datas comemorativas? 

- São feitas diferentes abordagens para diferentes faixas etárias? 

- Interrompe-se trabalhos em andamento para incluir datas comemorativas? 

- Quais são os critérios para escolha das datas comemorativas? 

- Algumas são mais enfatizadas que outras? 
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- Por quê? 

- Os conteúdos e as atividades comemorativas são problematizadas pelos 

adultos e pelas crianças? 

- Como são tratados os aspectos culturais dessas datas comemorativas? 

- Sob qual enfoque? 

- Com qual aprofundamento? 

- Quais  valores,  conceitos,  ideologias atravessam estas celebrações? 

 É preciso promover coletivamente a crítica e reflexão em torno das datas 

comemorativas auxiliando na problematização de experiências curriculares. O que importa é 

tornar datas e festas carregadas de sentidos para as crianças, colocando como centro do 

planejamento curricular, suas aprendizagens, seu desenvolvimento e cidadania. 

 Estamos abertos para acolher as demandas das crianças em relação às datas 

comemorativas, desde que surjam dos seus interesses e curiosidades. 

Segundo o nosso Currículo em Movimento, alguns dos objetivos de aprendizagem 

descritos, contemplam a Comemoração de Aniversários na escola, tais como:  

- Participar das celebrações das datas comemorativas numa perspectiva cultural e 

suprarreligiosa, cultivando e fortalecendo valores como solidariedade e respeito; 

- Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, atenção, limites e atitudes de 

participação e cooperação. 

 Para melhor organização e planejamento do trabalho pedagógico, descrevemos as 

regras e combinados para a comemoração de aniversário das crianças na escola: 

- O dia para a comemoração será sempre às terças-feiras, logo após o piquenique de 

frutas; 

- Deverá ser um evento mais simples, tendo em vista que a duração será de uma hora; 

- Evitar o excesso de decorações em sala; 

- Está limitado a uma quantidade pequena de convidados (somente o núcleo familiar 

mais próximo da criança); 

- A família se responsabilizará pela organização antes, e pela limpeza após a 

comemoração (lembrando que terá o período máximo de uma hora para o evento); 

- É de responsabilidade da família, trazer todo material necessário como descartáveis, 

vela, fósforo e faca para cortar o bolo; 

- Não será permitido brinquedos infláveis; 

- Quando houver atrações extras como: teatro, contação de histórias, mágico, pintura 

de rosto, deverá ser ofertada também para todas as turmas do turno; 

- A família deverá comunicar a professora com no mínimo, uma semana de 

antecedência, pela agenda da criança ou via WhatsApp; 

- Caso haja mais de duas crianças aniversariantes no mês, as famílias poderão se 

organizar para fazer uma única comemoração; 

- Não será permitido o consumo de refrigerante; 

- Pedimos que evitem frituras e deem preferência aos lanches mais saudáveis e em 

menor quantidade; 

- Por fim, evitar os excessos de guloseimas. 

 

Agora, vamos descrever as diferentes formas de organização do JI 21 de Abril para 

atender as necessidades das crianças e suas famílias: 
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- Reunião de Pais e Mestres: acontecem 
durante todo o ano letivo e são 
comunicadas previamente, por meio de 
bilhetes afixados na agenda e via 
whatsapp. 

 
Imagem 69 

- Reunião de Pais Individualizadas: As 

reuniões são agendadas sempre que 

necessárias ou quando solicitadas por 

parte da escola ou das famílias. Podem 

acontecer de forma remota ou presencial. 

 
Imagem 70 

 

- Reunião Pedagógico-Administrativa: Essas reuniões destinam-se para a direção, 

professores e servidores para a formação dos profissionais da escola conforme 

previsto no Calendário da Educação Infantil de 2022. 

 

- Atendimento Individual aos Pais: Será realizado sempre que necessário ou 

solicitado, juntamente com a professora da criança, coordenação, orientação e 

direção da escola, em horários pré-determinados ou agendados pelos interessados. 

  

9.5 Inclusão na Unidade Escolar  

 

A História da humanidade mostra uma enorme dificuldade em lidar com a diferença.  

O caminho da exclusão à inclusão tem sido longo e penoso e há ainda muito a ser feito. 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência estabeleceu 

compromisso de os Estados-Parte assegurarem um sistema educacional inclusivo em todos 

os níveis e modalidades de educação. 
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Na defesa pela educação inclusiva, 

Vygotsky(2012b), no início do século XX,  já 

defendia a ideia de que o desenvolvimento 

incompleto das pessoas com deficiência se 

deve ao fato não da sua deficiência, mas à 

exclusão da coletividade. Esse autor 

abordou a importância da colaboração 

entre pessoas com e sem deficiência, 

destacando que essa é benéfica para 

ambas. 

 A educação é um direito de todas as 

pessoas, com e sem deficiência, e o ideal é 

que seja ofertada inclusivamente nas 

instituições de educação coletivas comuns,  

levando-se em conta a diversidade da 

humanidade.  

 
Imagem 71 

Nesse sentido, a educação deve ter como finalidade que as pessoas superem a 

deficiência e se desenvolvam das mais diversas maneiras. A proposta de trabalho com essas 

crianças precisa partir do reconhecimento da singularidade de cada um e da compreensão 

de que todo sujeito emprega caminhos específicos para aprender e se desenvolver, a partir 

de ideias destemidas e criativas e, assim, possibilitando aprendizagem e desenvolvimento a 

todos os sujeitos.  

No que diz respeito à Educação Infantil, todas as crianças devem ser matriculadas em 

instituições de educação coletiva e inclusiva e aquelas que têm necessidades específicas, 

como deficiências, transtornos do espectro autista ou altas habilidades/ superdotação, tem 

direito a uma segunda matrícula no turno contrário, no Atendimento Educacional 

Especializado - AEE, que tem como público-alvo pessoas com deficiências.  

É no compartilhamento de reflexões e experiências que se torna possível promover a 

percepção e elaboração de um conjunto de conhecimentos e práticas sobre inclusão, que 

carece de interações, acolhida e escuta sensível, atenta e com intencionalidade educativa.  

Dessa forma, a perspectiva de educação inclusiva deste currículo engloba o acolhimento e o 

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, assentados e acampados da reforma agrária, 

de povos tradicionais, entre outras. 
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Portanto, trata-se de um projeto de educação 

para a emancipação humana onde essas diferenças 

não se constituem em ameaça, mas em riqueza para 

a humanidade. 

O período atual é marcado pelo movimento 

da inclusão que ocorre em âmbito mundial referindo-

se a uma nova maneira de ver a criança com intuito 

de contemplar a diversidade. 

A inclusão escolar é uma parte de suma 

importância no processo de inclusão social e precisa 

ser entendida como um movimento de luta das 

pessoas com deficiências, dessa forma a escola 

favorece o desenvolvimento infantil tanto pela 

oportunidade de convivência com outras crianças, 

quanto pelo papel do professor cujas mediações 

favorecem o processo de aprendizagem. Não há 

ensino nesta perspectiva e sim, educação. A criança 

elabora o seu conhecimento a partir das vivências e 

experiências proporcionadas. 
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O objetivo da educação inclusiva é ensinar todas as crianças, sem distinção e com 

qualidade, favorecendo condições de acessibilidade, permanência e promovendo seu 

processo de aprendizagem, bem como seu desenvolvimento global. 

Assim, os ambientes escolares representam um espaço real de inclusão, uma vez que 

as diferenças se apresentam como fator que contribuem para a convivência com a 

heterogeneidade, em um ambiente inclusivo e de enriquecimento.  

O atendimento especializado não é restrito a salas de recursos; ele é abrangente em 

termos de estratégias pedagógicas, ações políticas e diversidade de recursos acessíveis,  

didáticos e pedagógicos que, juntos possibilitam a efetivação da proposta curricular. 

Os benefícios da inclusão escolar para todos os envolvidos não mais se discute. As 

questões em pauta dizem respeito ao como colocar em prática as prerrogativas assumidas. 

As mudanças nas formas de pensar cristalizadas podem nos remeter ao modelo de Educação 

Especial pré-concebido, onde muitas vezes a ênfase está nas limitações e não nas 

potencialidades de cada um. 

O Jardim de Infância 21 de Abril, ao 

receber crianças com deficiência, procura 

realizar primeiramente o acolhimento (um 

dos pontos fortes da nossa instituição), 

conhecendo melhor a criança e suas reais 

necessidades e interesses. 
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Definimos como meta para o ano de 2021, que todos os professores se inscrevam no 

curso de Adequações Curriculares ou com temáticas voltadas para a Inclusão, oferecidos 

pela EAPE, além de formações e oficinas com especialistas, buscando o favorecimento de 
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condições de acessibilidade, permanência e aprendizagem e como providência da escola em 

resposta ao ofício da PROEDUC, no ano de 2020 onde a diretora esclarece que “toda equipe 

do JI 21 de Abril sempre esteve empenhada em oferecer o melhor atendimento aos seus 

estudantes e familiares, sobretudo às crianças com necessidades educacionais especiais. E 

reitero que no ano letivo de 2021, continuaremos em busca de parceria e apoio junto à 

SEEDF, bem como de novas alternativas e estratégias que possam garantir os direitos 

previstos nas legislações nacionais e distritais, aos estudantes com necessidades 

educacionais especiais, a fim de minimizar as perdas pedagógicas e os prejuízos 

ocasionados pelo ensino remoto e por eventuais ausências de pessoal, pontualmente no 

tange e compete a escola.” 

“Ressalto que para melhor atender às crianças com necessidades educacionais 

especiais da Educação Infantil, se faz necessário em arcabouço de ações planejadas e 

pensadas criteriosamente, desde os níveis centrais, intermediários e locais da SEEDF, de 

forma a promover a igualdade de oportunidade e atendimento a esses estudantes, seja no 

ensino remoto, híbrido ou presencial.” 

Nesse sentido, dadas as considerações acima, descrevemos abaixo as intenções e 

compromissos assumidos pela equipe de profissionais do JI 21 de Abril: 

- Solicitação para a abertura e funcionamento de uma Sala de Recurso Generalista 

na própria escola, de forma a atender às 16 (dezesseis) crianças com necessidades 

educacionais especiais previstas das turmas de 1º e 2º período no ano de 2021; 

- Solicitação de um Pedagogo - Orientador Educacional, para exercício de suas 

funções na UE; 

- Mapeamento dessas crianças (2020 e 2021), escuta e acolhimento das famílias, com 

vistas a encaminhamentos possíveis; 

- Reuniões periódicas com as famílias e equipe pedagógica da escola, e quando 

necessário com equipe multidisciplinar ou profissionais que atendam a criança, a fim de 

acompanhar o desenvolvimento das crianças, bem como as necessidades e demandas 

específicas de cada caso; 

- Orientação e apoio pedagógico apropriado ao professor regente, na elaboração da 

adequação curricular e no acompanhamento de cada criança; 

- Busca de profissionais capacitados para mediar, orientar e interagir com a professora 

regente, crianças e famílias, virtualmente, caso continuemos no ensino remoto ou híbrido, e 

quando no retorno das atividades presenciais na escola; 

- Capacitação de todo corpo docente (professores definitivos e provisórios) e demais 

profissionais da escola (direção, coordenador, OE e outros), que em reunião pedagógica 

específica, assumiram o compromisso coletivo de fazerem o curso de formação sobre 

"Adaptação e Adequação Curricular: Planejamento e Registros", oferecido pela 

EAPE/SEEDF no ano de 2021;  

- Momentos destinados a estudos e leituras de documentos específicos, orientações 

e legislações, pertinentes à Educação Inclusiva e ao  atendimento ofertado às crianças com 

necessidades educacionais especiais, no espaço da coordenação pedagógica; 

- Implementação de projetos e ações que possam ir de encontro às necessidades e 

especificidades de cada criança e família; 

- Planejamento pautado no interesse das crianças, através da participação ativa e 

valorização de suas descobertas e conquistas; 

- Elaboração e acompanhamento da adequação curricular bimestralmente, 

envolvendo professor regente, coordenação pedagógica, direção, família, profissional da sala 

de recurso, UNIEB/CREPP e outros segmentos que se fizerem necessários. 
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A instituição educacional é o espaço onde a diversidade e a inclusão tornam-se reais, 

materializam-se a partir das relações que acontecem e são partilhadas entre todos os 

segmentos que compõem a comunidade escolar. 

A LDB consolidou a Educação 

Especial como sendo uma modalidade da 

Educação Básica, oferecida às crianças com 

deficiência. Nesse contexto, propõe a 

Adequação Curricular como uma resposta 

às demandas apresentadas em virtude das 

dificuldades e da homogeneização da ação 

pedagógica e da rigidez que pode 

caracterizar o currículo. 

 
               Imagem 74 

  

A Adequação Curricular visa promover as aprendizagens tendo como referência a 

elaboração do Projeto Político Pedagógico e a implementação das práticas inclusivas 

baseadas nos seguintes aspectos: 

- Atitude favorável para diversificar e flexibilizar o processo de aprendizagem, de modo 

a atender às diferenças individuais; 

- Identificação das necessidades educacionais para justificar a priorização de recursos 

e meios favoráveis à educação de todas as crianças; 

- Flexibilização quanto à organização e ao funcionamento das atividades propostas 

para atender a demanda discente diversificada; 

- Adaptações no âmbito do Projeto Político Pedagógico (currículo escolar); 

- Adequações individualizadas, que focam na atuação docente em relação ao 

atendimento e à avaliação das crianças. 

As estratégias de Adequação Curricular dependerão das necessidades de cada 

criança e de suas características, diversificando-se ao longo do percurso. 

Essas adequações não devem ser entendidas como processo exclusivamente 

individual ou uma decisão, que envolve apenas o professor e a criança. Elas realizam-se em 

três níveis: 

- No âmbito do PPP; 

- No currículo desenvolvido em ambiente escolar; 

- A nível individual. 

Elas constituem as possibilidades 

educacionais de atuar frente às dificuldades 

de aprendizagem das crianças. Pressupõem 

que se realize, quando necessário, para 

tornar o currículo apropriado às 

peculiaridades, tornando-o dinâmico, 

alterável e passível de ampliação. 

 
Imagem 75 

 



 

 

119 

O êxito das crianças com deficiência 

carece de interações, acolhida e escuta e 

dependem de profissionais interessados em 

entender desejos e necessidades, suas 

formas de expressão, comunicação e seu 

direito de crescer e conhecer o mundo. 

O Novo Currículo em Movimento da 

Educação Infantil destaca igualdade e 

diferença como valores indissociáveis e que 

avançam em relação à ideia de equidade.  

 
Imagem 76 

A proposta de trabalho com essas crianças precisa partir do reconhecimento da 

singularidade de cada um e da compreensão que todo sujeito apresenta caminhos 

específicos para aprender. 

Listamos algumas práticas do Jardim de Infância 21 de Abril, que vem agregando 

bastante ao trabalho realizado, em busca de uma educação para todos como:  

1. Entradas compartilhadas utilizando-se de 

diferentes linguagens onde todas as crianças 

são contempladas; 

2. Receptividade e acolhimento da criança e da 

família; 

3. Encontros com profissionais especializados a 

fim de aumentar o repertório da criança 

atendida; 

4. Implantação do uso do “caderninho” onde os 

progressos ou dificuldades observadas 

possam ser relatados tanto pelos profissionais 

da escola, como pelos especializados e 

também as famílias; 

5. Busca de soluções em equipe através dos 

momentos de coordenação coletiva; 

6. Construção de rotinas individualizadas de 

acordo com a necessidade da criança; 

7. Flexibilização de horários em função dos 

atendimentos extraclasse que a criança faz; 

8. Registro do Percurso Individual da Criança 

realizado bimestralmente; 

9. Dedicação de toda equipe docente na 

construção das Adequações Curriculares, 

com a participação das famílias. 
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 Em 2020, durante uma coordenação coletiva de estudos, a equipe pedagógica listou 

determinadas ações a serem utilizadas, principalmente no que se refere às crianças atípicas: 

1. Entrar em contato com as famílias logo no início do ano letivo; 

2. Estabelecer vínculo e parceria com as famílias; 
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3. Disponibilizar vídeos para os pais, para que possam conhecer a rotina da criança na 

escola; 

4. Facilitar o acesso e permanência das crianças considerando suas especificidades; 

5. Trabalhar com os interesses e hiperfoco que elas apresentam; 

6. Possibilitar um espaço de escuta;  

7. Estabelecer rotinas visando previsibilidade; 

8. Estimular a oralidade e outras formas de expressão e comunicação; 

9. Conscientizar que o espaço de aprendizagem não é só o da sala referência; 

10. Espaços enriquecedores de aprendizagem se situam dentro e fora das salas; 

11. Entender que a escola é que tem que ser feita para a criança e não o contrário; 

12. Compreender que: quanto mais perto da homogeneidade, mais longe ficamos da 

inclusão; 

13. Quanto mais longe da homogeneidade, mais perto da inclusão. A escolha é nossa; 

14. Entender que, na Escola Inclusiva, “eu 

não tenho autoridade para não apostar 

na criança”; 

15. Não são os professores que têm direito a 

ter certos tipos de crianças. São elas que 

têm direito à Educação; 

16. Investir em uma Educação para todos e 

com todos; 

17. Inovar colocando nossos saberes em 

ação; 

18. Ter em mente que nada pode ser uma 

tortura para a criança em nome da 

inclusão; 

19. Saber que, quem tem que lutar pela 

inclusão são as pessoas que estão na 

escola. 
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9.6 Atuação na Sala de Recursos 

 

O Jardim de Infância 21 de Abril não conta mais com a Equipe Especializada de Apoio 

à Aprendizagem Itinerante desde o ano de 2020 e ainda não possui uma Sala de Recursos. 

Neste ano de 2022, temos onze crianças com deficiência e duas em processo de avaliação.  

A escola fez a solicitação junto a Regional de Ensino via SEI para a abertura de uma 

Sala de Recursos Generalista - Pólo de Educação Infantil, que terá por finalidade dar suporte 

educacional especializado e complementar as crianças com Deficiência Intelectual (DI), 

Deficiência Física (DF), Deficiência Múltipla (DMu), e ou Transtorno do Espectro Autista 

(TEA), matriculados nesta Unidade Escolar no ano corrente e demais seguintes.  

A proposta é que, com a abertura desta sala, neste primeiro momento, os 

atendimentos sejam realizados individualmente, para que a professora conheça as 

necessidades e demandas de cada criança.  

Posteriormente e sendo necessário, a grade horária de atendimentos sofrerá 

alterações de forma a atender em grupos menores e ou crianças de outras escolas.   
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Imagem 79  

(Tópico revisado cuidadosamente pelos profissionais da educação do JI 21 de Abril, 

durante a coordenação coletiva do dia 10/05). 

9.7 Atuação do Serviço de Orientação Educacional  

 

Desde o ano de 2019, a escola dispõe de um profissional de Orientação Educacional 

que 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. 

Conforme descrito no caderno de Orientação Pedagógica da Orientação Educacional 

(2019), a ação pedagógica dos profissionais deste segmento é desenvolvida de forma 

contextualizada, integrada ao Projeto Político Pedagógico e prioritariamente coletiva, 

buscando sempre, a partir de uma análise da realidade, o envolvimento de diversos atores 

da comunidade escolar em um diálogo problematizador para tomada de decisão e 

compromissos compartilhados. 

Neste sentido, a O.E disponibiliza o horário de atendimento matutino: 7h às 11h (às 

segundas-feiras, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras) e no vespertino, os horários de 

atendimento são das 12h às 16h (às terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras), atendendo 

às crianças, aos pais, aos professores, à equipe pedagógica, aos demais membros da 

comunidade escolar e a rede de apoio e é desempenhado sob a perspectiva histórico-cultural 

da aprendizagem e desenvolvimento humano. 

Sendo assim a função da Orientação Educacional parte do princípio que é necessário 

problematizar sempre com qual sujeito histórico-cultural nos deparamos no contexto escolar 

para que possamos conhecer suas reais necessidades de aprendizagem. Nesse sentido, 

entende-se que a escola não é apenas um local de acúmulo de conteúdos teóricos, mas um 

espaço possível de humanização no qual os sujeitos que convivem nela possam vivenciar e 

experimentar juntos formas de compreender, estar e transformar a realidade individual e 

coletiva nessa convivência e que, ao mesmo tempo, sintam-se fortalecidos com 

aprendizagens significativas em atividades que desenvolvam e fortaleçam a afetividade, a 

solidariedade, a autonomia, a criticidade, a honestidade, a responsabilidade e o entendimento 

mútuo, ou seja, uma cultura de realização de direitos humanos e de relações democráticas: 

o respeito à legitimidade do diferente e de toda diversidade humana e da sustentabilidade. 

Olhar e cuidar de forma mais atenta às capacidades e possibilidades de aprendizagem 

de todas as crianças – e de toda a comunidade escolar – constitui-se contribuição 

fundamental da Orientação Educacional na aprendizagem de outros saberes que vão para 

além da aquisição de conteúdos programáticos e habilidades específicas, bem como 

contribuição na formação de um sujeito integral, o que torna a práxis pedagógica do(a) 
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Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional um momento de busca, de inquietudes e de 

aproximação coerente com a possibilidade efetiva da aprendizagem e do desenvolvimento 

humano. 

A O.E reveste-se de grande importância, complexidade e responsabilidade para 

colaborar com o desenvolvimento integral da criança em seu processo de aprendizagem. A 

inter-relação entre a instituição educacional e o sistema social promove um reflexo mútuo na 

consecução de ações realizadas entre ambos (LÜCK, 1999 apud PORTO, 2009).  

Sendo assim, neste trabalho é considerado a perspectiva da integralidade, 

preconizando a criança como ser indivisível, único e inteiro; bem como, os eixos integradores 

do “trabalho educativo com os bebês e crianças pequenas: educar e cuidar, brincar e 

interagir”. 

Os projetos desenvolvidos pela Orientação Educacional são: 

- Acolhimento 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. 

A O.E está atenta às questões que influenciam a infrequência e a evasão escolar, a 

partir delas, discutir no coletivo e trabalhar com os pais e responsáveis, assim como, atentar-

se às demais situações ou desafios encontrados que interferem diretamente no processo de 

aprendizagem e na garantia dos direitos das crianças. 

As ações junto aos professores compreendem as atividades realizadas com intuito de 

cooperar com o processo pedagógico voltado à aprendizagem e desenvolvimento integral da 

criança, refletindo e analisando as práticas pedagógicas, seu desempenho, as possíveis 

dificuldades de aprendizagem e interações, bem como colaborando para repensar a práxis 

dos educadores e mediando conflitos. Para tanto, as estratégias dividem-se em Ação 

Pedagógica no Coletivo e Ações Pedagógicas Individuais, planejadas a partir de objetivos e 

procedimentos prévios que atendam às necessidades elencadas no coletivo da escola. 

 

9.8 Atuação dos Educadores Sociais Voluntários 

 

Segundo a Portaria nº 63, de 27 de janeiro de 2022, o Programa Educador Social 

Voluntário (ESV) tem por finalidade, auxiliar as Crianças com Deficiência e Transtorno do 

Espectro Autista no exercício das atividades diárias no que tange à alimentação, locomoção 

e higienização nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

O Educador Social Voluntário deve atuar na Unidade Escolar de segunda a sexta-

feira, em dias letivos presenciais, realizando o acompanhamento das atividades pedagógicas, 

culturais, artísticas, esportivas e de lazer, direitos humanos, meio ambiente,  técnico-

científicas e cultura digital, audiovisuais, rádio e cineclube, saúde, diversidade e outras 

atividades do Projeto Político Pedagógico e Projetos Específicos da Unidade Escolar,  tais 

como: 

- Auxiliar e acompanhar as crianças nos horários das refeições, na formação de 

hábitos saudáveis, individuais e sociais; 

- Desenvolver atividades de higiene antes e depois desses horários; 
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- Auxiliar e acompanhar as crianças durante as atividades sociais, culturais,  

esportivas, na realização de oficinas e atividades em grupos; 

- Auxiliar e acompanhar as crianças, com supervisão dos professores, durante as 

atividades pedagógicas com vistas a melhoria e avanço das aprendizagens 

escolares; 

- Auxiliar no uso do banheiro, escovação dental, banho e troca de fraldas; 

- Auxiliar na locomoção das atividades realizadas na Unidade Escolar e extraclasse; 

- Auxiliar para se vestirem e se calçarem; 

- Auxiliar atividades recreativas no parque ou pátio escolar; 

- Realizar, sob a presença e a supervisão do professor, o controle da sialorréia (baba) 

e de postura das crianças, bem como ajudá-las a se sentarem e levantarem; 

- Acompanhar e auxiliar crianças cadeirantes; 

- Auxiliar crianças que apresentem dificuldades na organização dos materiais 

escolares; 

- Informar ao professor regente as observações relevantes para fins de registro ou 

encaminhamentos necessários; 

- Acompanhar e auxiliar as crianças durante as atividades em sala, e extraclasse, que 

necessitem de habilidades relativas à atenção, a participação e a interação; 

- Auxiliar o professor no apoio às crianças que apresentam episódios de alterações no 

comportamento, quando necessário; 

- Favorecer a comunicação e a interação social das crianças com seus pares e 

demais membros da comunidade escolar. 

 

 Nosso Jardim conta atualmente com oito pessoas. São elas: 

- Adriana Papandrea Vieira 

- Adriele G. de Almeida 

- Ágata Thamara Miranda Pereira 

- Ana Beatriz M.Frota 

- Catharina Silva Barroso V. Ferrão 

- Stephanie Alves Gama de Souza 

- Naira Carolina Oliveira de Carvalho 

- Nathalia B. A. de Freitas 

 

As ESV que atuam no período 

matutino, trabalham de 7h30min às 

11h30min. Já as que trabalham no turno 

vespertino, seguem o horário de 13h30min 

às 17h30min. Todas realizam as atribuições 

descritas nos parágrafos iniciais deste 

tópico, de acordo com as necessidades que 

cada criança apresenta, garantindo os 

direitos de aprendizagem na escola da 

primeira infância.  
Imagem 80 
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Crianças atendidas Especificidades Protocolos de 
Atendimento 

Criança 1 TEA  

Criança 2 TGD/AUTISMO  

Criança 3 TEA  

Criança 4 TEA  

Criança 5 TEA (TGD/AUTISMO)  

Criança 6 TEA (TGD/AUTISMO)  

Criança 7  TEA 
(TGD/AUTISMO/OUTROS) 

 

Criança 8 SD/DI  

Criança 9 TEA  

Criança 10 TEA  

Criança 11 TEA  

Criança 12  TEA  

Criança 13 TEA  

Criança 13 Altas Habilidades  

  

 As Educadoras estão cientes de todas as suas atribuições e tiveram um momento 

específico para elencar as fragilidades e potencialidades percebidas no decorrer do 1º 

bimestre, desde que chegaram nesta Unidade escolar. 

  

Fragilidades apontadas pelos ESV: 

- Retirar a porta e as janelas da casinha de alvenaria do parquinho; 

- Molhar a areia do parque duas vezes ao dia; 

- Ter mais orientação, pois não temos formação específica; 

- Ter orientações ou encontros de formação, para que possamos lidar melhor com 

algumas situações vividas com as crianças com deficiência; 

- Poderia ter um uniforme para as educadoras. 

 

Fragilidades apontadas pela equipe docente: 

- O ESV sai da escola imediatamente ao comunicado dele, deixando a criança 

desassistida até a chegada de outra pessoa (alta rotatividade); 

- Os candidatos são selecionados sem exigências de aptidões específicas; 

- Ausência de uma formação específica; 

- Falta de senso de responsabilidade e proatividade do mesmo; 

- A remuneração não é atrativa; 

- A carga horária (4h) é inferior ao tempo de permanência das crianças na escola (5h);  
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- Mudança na contratação dos candidatos, antes diretamente na escola com realização 

de entrevista. Este ano todo processo foi realizado de forma virtual e os cadastros não 

ficaram à disposição da UE, dificultando a busca ativa deles. 

 

Potencialidades apontadas pela equipe 

docente: 

- Unidade Escolar acolhedora; 

- Metodologia de trabalho 

interessante; 

- Crianças mais autônomas; 

- Servidores e professores atenciosos 

e abertos para nos auxiliar; 

- Apoio da equipe gestora e 

pedagógica. 

 
Imagem 81 

 

9.9 Atuação dos Monitores 

 

 A Unidade Escolar contou com a atuação de um monitor no período de 03/02/2014 a 

09/02/2017. Desde então, o Jardim não recebe mais monitores, e sim ESV, por meio do 

Programa que foi criado em 2017. 

 É importante destacar que um Monitor desenvolve atividades pedagógicas de acordo 

com planejamento conjunto, além de cuidar da higiene pessoal da criança, acompanhar a 

alimentação, zelar pelos cuidados gerais e segurança. A presença dos mesmos na escola 

ajudará e muito a suprir as fragilidades elencadas pelos docentes no tópico anterior, 

principalmente no que se refere à formação e aptidão específicas. 

  

9.10 Atuação dos Parceiros da Unidade Escolar  

 

Pedagogicamente, a UE já implementa a Comunidade de Aprendizagem para a 

Educação Infantil. A elaboração/adequação de novas ações e a nossa constituição/formação, 

para melhor atender as necessidades e interesses das crianças, ocorre todos os dias. A 

comunidade escolar pode atuar direta ou indiretamente no campo pedagógico, para nos 

auxiliar em determinadas atividades escolares. 

Enfatizamos que os agrupamentos verticais (interações entre as crianças de 

diferentes idades) já são realizados em vários ambientes da escola, como o parquinho, 

entrada, gramado, casa da árvore, dentre outros e a participação de todos os segmentos, de 

forma democrática, acontece tanto na elaboração do PPP, como na atuação dos 

pais/responsáveis em ações/atividades pedagógicas em prol do desenvolvimento integral das 

crianças. 

De acordo com a ficha perfil (formulário) preenchida no início do ano letivo, a equipe 

pedagógica e gestores, entram em contato com as famílias, que apresentaram disponibilidade 

em realizar algum trabalho voluntário na escola. Até o presente momento, temos as seguintes 

atividades desenvolvidas e registradas em nosso Jardim: 
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a) Manuela (mãe do Bento) - Realizou o 

exame médico de todas as crianças para 

uso da piscina e bem como, doação de 

brinquedos de madeira. 

 
Imagem 82 

 

b) Mariana (mãe do João) - Faz a 

diagramação do PPP e atualmente realiza 

trabalho voluntário na escola junto às 

crianças. 

 
Imagem 83 

c) Jaciara Oliveira Leite (Professora de 

Educação Física da UnB) - Estágio 

Supervisionado dos alunos do 2º Período 

de Educação Física na escola. 

 
Imagem 84 
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d) Estagiários do Curso de Pedagogia. 

 
Imagem 85 

 

e) Jorge Holland Menezes dos Santos (CLIDIP) Fitopatologista, PhD e Juvenil Enrique 

Cares (UnB) Fitopatologista, PhD - Identificação das árvores da escola e 

disponibilização de placas informativas com código QR Code de cada espécie.  

 

f) Allan (pai da Ágatha) - Ajudou na leitura e interpretação dos gráficos do Diagnóstico 

da Realidade Escolar. 

 

g) Sr Francisco (avô da Brisa) - Produziu 

talheres de madeira para a casinha. 
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h) Luciana (tia do Guilherme) - Atua como educadora voluntária junto às crianças. 

i) Letícia (mãe do João Kaluanã) - Preparou 

a terra da escola, doou sementes e fez o 

plantio de flores junto com as crianças da 

sala laranja. 

 

 
Imagem 87 
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j) Aline (mãe do Pedro Francisco) - 

Oportunizou um momento de formação 

com a equipe docente do JI 21 de Abril 

juntamente com a psicopedagoga Letícia 

(do Instituto Ninar), sobre Inclusão e 

especificidades do Transtorno do 

Espectro Autista. 
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l) Vinícius (pai da Maria Rita): Atuou como educador voluntário junto às crianças da sala 

vermelha. 

 

m) Michele (mãe da Eloá): Atuou como educadora voluntária junto às crianças na sala azul. 

 

n) Naruh (pai da Anahi): Atuou como educador voluntário junto às crianças da sala laranja. 

 

o) Selma (mãe do Miguel): Atuou como educadora voluntária junto às crianças. 

 

p) Magda (mãe do Ariel): Atuou como educadora voluntária junto às crianças. 

 

q) Lourdes (mãe do Estevão): Atuou como educadora voluntária junto às crianças da sala 

verde. 

 

r) Luciana (tia do Guilherme): Atuou como educadora voluntária junto às crianças na sala 

azul. 

 

s) Wellington (pai da Olívia): Ajuda na manutenção dos ambientes da escola. 

 

t) Ana Gabriella (mãe do Gabriel): Doou peixinhos para enriquecer o projeto da sala verde. 

 

 

u) Gleyci (mãe do Heitor): Doação de 

chaveiros para as crianças da sala laranja 

presentearem suas mães de acordo com o 

projeto desenvolvido pela  turma. 
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9.10 Laboratórios 

 

 Esta Unidade Escolar, infelizmente, não possui laboratório de informática ou ciências. 

As professoras e crianças utilizam o computador da sala dos professores ou seus próprios 

celulares (fazendo uso de seus dados móveis), para a realização das pesquisas e 

disponibilização das informações necessárias, para que as crianças possam transformá-las 

em conhecimento. 

 

9.11 Biblioteca/Sala de Leitura/Corredor Literário  

 

Nossa Unidade Escolar conta com um grande acervo de livros infantis que foram 

adquiridos através do Programa Nacional da Biblioteca Escolar - PNBE, do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação - FNDE e em parceria com a empresa Cascol, como 

também com as contribuições da SEEDF para aquisições advindas da Feira do Livro. 

Nos últimos anos o espaço da Sala de Leitura foi desativado para atender duas novas 

turmas de acordo com a solicitação da SEEDF. No entanto, as atividades continuam 

acontecendo no âmbito escolar  por meio do Corredor Literário. 

Nesse novo espaço, foram organizados 

todos os livros, fantoches, DVDs, revistas e 

materiais pedagógicos. De acordo com o Projeto 

Político Pedagógico da escola, as crianças 

participam de momentos de contação de histórias 

diariamente, além de visitarem o espaço para 

pesquisa sobre os projetos que vêm sendo 

desenvolvidos pela turma e apreciação dos livros 

(que encontram-se à sua altura e ao seu alcance). 
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Devido a pandemia, as crianças ainda não estão levando os livros para casa. Quando 

essa ação retornar, os pais receberão um termo de responsabilidade, a fim de evitar perdas 

e danos.  

A visita e utilização do Corredor Literário está centrada no desenvolvimento de 

atividades de construção de projetos de vida das crianças, contribuindo para que aprendam 

a ser, conviver, conhecer e fazer. 

 

9.12 Estratégias para a manutenção do vínculo com a Unidade Escolar  

(Permanência e êxito escolar dos estudantes) 

 

Buscamos envolver os profissionais da educação, crianças, familiares e toda 

comunidade escolar para discutirmos juntos as práticas pedagógicas e avaliativas 

desenvolvidas.  

Trabalhar no que consideramos importante para nós e para os outros, é fundamental 

para o fortalecimento de nossas práticas com vistas à potencialização das aprendizagens de 

nossas crianças. 
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As estratégias utilizadas pela Unidade Escolar para garantir a manutenção do vínculo 

das crianças, tem sido feita de diferentes formas como: 

 

- Busca Ativa: Os casos específicos de crianças “faltosas”, são identificados 

primeiramente pela professora regente, que informa a Direção, Secretaria e 

Orientação Educacional, para estabelecerem contato com a família, utilizando-se de 

diferentes meios (conversa telefônica, e-mail, mensagem via whatsapp e carta 

registrada). Quando não se obtém sucesso, o caso é encaminhado para o Ministério 

Público e Conselho Tutelar do DF. 

 

- Parceria SOE e Secretaria Escolar: Lançam mão de estratégias como o 

acompanhamento da frequência escolar (busca ativa) para entender e ajudar as 

crianças e suas famílias. Se as duas estratégias não resolverem a situação, os 

gestores são acionados para tomar as devidas providências e encaminhamentos. 

 

- Contato com as famílias das crianças infrequentes: É feito pela professora regente 

e posteriormente, se necessário for, pela Orientadora Educacional e/ou Secretário 

Escolar. 

 

- Intervenção do ponto de vista pedagógico: Realizado por meio de atendimento 

individual da família com a equipe pedagógica da escola.  

 

- Reuniões e atendimentos: Marcados semanalmente de acordo com as demandas 

apresentadas pelas professoras ou famílias. 

 

- Formas de registros das ações realizadas: Registro no livro de ocorrências da 

direção, caderno de ata (atendimentos feitos pela coordenação) e a orientadora 

educacional também tem seu livro à parte. 

 

10. Avaliação dos Processos de Aprendizagem e Desenvolvimento: concepções e 

práticas  

 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 Vygotsky (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). 

Na Educação Infantil, a avaliação não tem o objetivo de promoção, mesmo se tratando 

de acesso ao Ensino Fundamental. Sua finalidade é o acompanhamento e o registro do 

desenvolvimento da criança, e também constitui-se como ferramenta de reflexão do professor 

sobre o trabalho pedagógico. 
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 As práticas que estruturam o cotidiano das 

instituições de Educação Infantil devem ser 

intencionalmente planejadas e permanentemente 

avaliadas, considerando a integralidade e a 

indivisibilidade das dimensões: expressivo-motora, 

afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e 

sociocultural das crianças, além de potencializar as 

experiências de aprendizagem. 

 Portanto, faz-se necessário compreender 

que o objetivo dessa etapa é fortalecer e 

potencializar as experiências organizadas e 

articuladas com o que é próprio dos bebês, das 

crianças bem pequenas e das crianças pequenas. 
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O espaço da Coordenação Pedagógica, assim como do Conselho de Classe,  são 

concebidos como recintos privilegiados para estudos e discussões, visando o 

acompanhamento das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças,  para a avaliação 

institucional e para as ações pedagógicas adotadas, com vistas a qualidade do atendimento 

às crianças.  

 Para reconhecer o processo de aprendizagem, é preciso se ater a concepção de uma 

avaliação com caráter formativo, se aproximando mais das reais necessidades de 

aprendizagens das crianças. 

Além disso, como preconizado pela Pedagogia Histórico-Crítica, pressuposto teórico 

do nosso Currículo em Movimento, a avaliação formativa também assume um papel de 

feedback da prática pedagógica docente, ou seja, por meio da avaliação das crianças, o 

professor também se autoavalia.  

 Nesse contexto, entendemos que, 

na avaliação formativa, estão as melhores 

intenções de acolher, apreciar e avaliar o 

que se ensina e o que se aprende, bem 

como de valorizar os saberes que as 

crianças adquiriram ao longo de sua 

trajetória escolar e os conhecimentos que 

desenvolveram em suas experiências de 

vida. 

A avaliação formativa é aquela que 

tem a função de orientar o planejamento 

didático, pois fornece informações acerca do 

desenvolvimento cognitivo da criança ao 

longo de todo o período letivo, razão pela 

qual ela deve ser contínua. 
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É dita processual ou de desenvolvimento, pois nessa modalidade, o educador 

acompanha a criança metodicamente ao longo do processo educativo, podendo saber, em 

determinados períodos, o que ela já aprendeu em face do que se pretende ensinar.  

 O que diferencia a avaliação somativa da formativa é o propósito e o efeito, e não o 

momento da sua realização.  
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A avaliação formativa é a que engloba todas as atividades desenvolvidas pelos 

docentes e as crianças, para fornecer informações a serem usadas como feedback para 

organizar o trabalho pedagógico. 

Ela promove a aprendizagem, pois se preocupa em acompanhar sistematicamente, 

por meio de uma avaliação contínua, sendo capaz de incluir e oferecer condições a todas as 

crianças.   

A avaliação formativa se contrapõe à avaliação classificatória, pois valoriza a criança 

e a sua aprendizagem, em um processo que conduz a inclusão,  ou seja, avaliar para incluir,  

incluir para aprender e aprender para desenvolver-se. 

Ainda na perspectiva de uma avaliação formativa, o diagnóstico inicial é considerado 

como potencializador, pois envolve a descrição da aprendizagem da criança. Fornece 

informações para que possa pôr em exercício a idealização de forma adaptada às 

características de cada criança, ou seja, objetiva predeterminar a maneira pela qual o 

educador vai encaminhar, por meio do planejamento, a sua ação educativa. É adequado para 

o início do ano letivo, pois permite conhecer a realidade na qual o trabalho pedagógico e 

processo de aprendizagem irão acontecer.  

Serão valorizadas as aprendizagens 

significativas, numa perspectiva transversal  

do conhecimento, estimulando 

permanentemente a percepção, a pesquisa 

e a solução de problemas, de modo que a 

criança trabalhe conceitos de uma forma 

consistente e continuada. 
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 No Jardim de Infância 21 de Abril a avaliação tem como objetivos: 

- Conhecer melhor a criança, seu estilo de aprendizagem e principalmente seus 

interesses (avaliação inicial e diagnóstica); 

- Propiciar seu desenvolvimento integral, tratando-a como um ser único, oportunizando 

seu crescimento, pautado em suas habilidades; 

- Adequar o trabalho pedagógico aos que assim precisarem. 

Esse processo acontece em  parceria com os pais e responsáveis e principalmente 

com a participação das crianças, assegurando-lhes o protagonismo infantil, o participar 

participativo e o princípio da gestão democrática. 

  A nossa Unidade Escolar realiza a avaliação institucional semestralmente por meio 

de envio de formulários e reuniões com todos os profissionais da educação. Os instrumentos 

e a metodologia para a realização da avaliação pedagógica são diversos,  entre eles:  

- Anotações do Percurso Individual da Criança (seus progressos e avanços); 

- Acompanhamento da evolução do grafismo; 

- Observação sistemática (diária e contínua);  

- Conselho de Classe; 

- Portfólio de atividades da criança; 
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- Escuta atenta e sensível; 

- Exposição das produções feitas pelas crianças por meio dos murais da escola; 

- Participação ativa da criança na escolha, desenvolvimento e avaliação dos projetos 

investigativos, dentre outros. 

Já a avaliação institucional ocorre em momentos diversos como: 

- Diagnóstico da Realidade Escolar: realizado durante a Semana Pedagógica; 

- Dias Letivos Móveis/Temáticos: datas previstas conforme o calendário escolar do 

ano de 2022; 

- Conselho de Classe: destina-se acompanhar e avaliar o processo de educação, de 

ensino e de aprendizagem, obrigatório em todas as etapas e modalidades da 

Educação Básica e tem por objetivo o acompanhamento e avaliação do processo de 

desenvolvimento da criança; 

- Devem participar: docentes, diretor da Unidade Escolar, orientador educacional, 

coordenador pedagógico e também as crianças, e sempre que necessário, 

profissionais especializados e famílias ou responsáveis.  

Na Educação Infantil, o Conselho de Classe é por excelência um espaço privilegiado 

para pensar, planejar, avaliar, avaliar-se e promover o encontro dos processos de ensinar e 

aprender com o alcance da desejada qualidade.  

Nesta etapa da Educação Básica, a avaliação deve ser constituída como um 

constante questionamento e reflexão sobre a prática, buscando efetivá-las como um 

processo que vise acompanhar e valorizar as aprendizagens e o desenvolvimento das 

crianças. É preciso considerar os avanços e dificuldades de aprendizagem evidenciados pela 

turma, avaliando como as ações previstas no PPP, tem contribuído com as aprendizagens 

infantis.  

Os registros do Conselho de Classe, relatando progressos e avanços evidenciados e 

ações pedagógicas necessárias para a continuidade das aprendizagens da criança devem 

ser detalhados e disponibilizados a fim de que todos tenham acesso.  

Deverá ser feito em Ata, considerando o desempenho da turma (potencialidades, 

fragilidades e encaminhamentos), fazendo o registro das ações previstas neste PPP, que 

devem ser potencializadas ou reformuladas, para a melhoria da organização do trabalho 

pedagógico da escola.  

Deve acontecer semestralmente, e é desenvolvido no sentido de identificar, analisar 

e propor elementos e ações para serem articuladas pela e na escola. Essa instância cumpre 

papel relevante quando consegue identificar o que as crianças aprenderam, o que ainda não 

aprenderam e o que deve ser feito por todos para que as aprendizagens aconteçam, além da 

reflexão das práticas pedagógicas que vêm sendo desenvolvidas: 

- Estamos garantindo os direitos das crianças? 

- Elas estão sendo ouvidas? 

- Como é a sua aprendizagem nos diferentes contextos? 

- As estratégias utilizadas condizem com a nossa Proposta?  

- Estão adequadas à nossa organização curricular? 
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Após análise realizada pelo 

Conselho de Classe, o Jardim usará de 

outros mecanismos e estratégias 

pedagógicas, com o objetivo de garantir os 

direitos das crianças bem como a sua 

participação. 

 

 
Imagem 94 

 

- Encerramento do ano letivo: a avaliação envolvendo a comunidade escolar por 

meio de formulários e reuniões. 

 O cotidiano e as interações nas instituições de Educação Infantil apresentam-se com 

fortes cargas afetivas. Sabe-se que na escrita dos relatórios ou registros avaliativos, a 

comunicação simbólica revelada nos gestos, nos silêncios, nas manifestações de choro, 

de alegria, de irritação, nos afetos e conflitos que ocorrem na relação professor-

criança, tende a ser manifestada; no entanto, a escola não deve rotular, nem definir a criança 

em razão dessas manifestações, bem como não pode resumir os registros avaliativos fazendo 

constar neles, apenas elementos captados pela avaliação informal. 

A avaliação é pautada por meio da 

observação crítica das atividades, 

brincadeiras e interações das crianças no 

dia a dia, por meio de observação 

sistemática, evolução do grafismo, conselho 

de classe, portfólios, escuta atenta e 

sensível, participação ativa da criança por 

meio de fotografias, desenhos, álbuns etc, e 

serão registradas no Relatório do 

Desenvolvimento Individual da Criança 

(RDIC), documento específico que apesar 

de ser entregue às famílias semestralmente, 

tem sua construção diária (com o percurso 

individual de cada criança), pautada nas 

observações realizadas ao longo de todo o 

processo educativo. 
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Este documento permite que as famílias conheçam o trabalho da instituição junto às 

crianças, e como as mesmas estão se desenvolvendo. É preciso que contenha elementos da 

avaliação diagnóstica, observados pelo docente ou pelo Conselho de Classe, onde as 

aprendizagens evidenciadas e as fragilidades percebidas, devem ser descritas na 

primeira parte do documento.  

Em seguida, devem-se apresentar as estratégias utilizadas ou as intervenções 

conduzidas para sanar tais fragilidades, bem como os resultados e outras orientações que se 

fizerem necessárias, para que o registro de avaliação cumpra sua função formativa.  
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 Vale ressaltar a importância da autoavaliação neste documento, pelo fato de ser um 

componente essencial da avaliação formativa, por contribuir para a conquista da autonomia 

intelectual das crianças. 

A autoavaliação é o processo pelo qual a própria criança analisa continuamente as 

atividades desenvolvidas e em desenvolvimento, registra suas percepções e sentimentos nos 

quais identifica futuras ações, para que haja avanço na aprendizagem. 

Essa análise leva em conta o que já aprendeu e o que ainda não aprendeu, ao aspecto 

facilitador ou dificultador de seu trabalho, tomando como referência os objetivos da 

aprendizagem e os critérios de avaliação. 

A partir das observações diárias que fazemos das crianças é que procuramos 

mobilizar nossa prática pedagógica no sentido de acompanhar a aprendizagem: 

- Como elas chegaram? 

- Como estão agora? 

Os registros devem ser pautados por meio de fotos, filmagens, observações pontuais 

feitas pelos professores e familiares, procurando destacar: 

- O que o professor fez? 

- O que foi adaptado? 

- Qual foi a intervenção realizada? 

Os elementos que a equipe de professores elege para escrever sobre as crianças no 

Relatório de Desenvolvimento Individual da Criança - RDIC descrevem:  

- como ela chegou,  

- como foi o seu processo de inserção e acolhimento,  

- seus progressos e fragilidades,  

- aspectos referentes a socialização, cooperação e comportamento,  

- intervenções realizadas individualmente, em grupos menores e maiores. 

Os verbos observar – registrar – 

refletir passaram a fazer parte do trabalho 

de todos os envolvidos no processo de 

aprendizagem. As crianças da Educação 

Infantil poderão fazer auto avaliação 

enquanto desenvolvem as várias atividades, 

oralmente e por outros meios, como por 

exemplo, utilizando desenhos. Como são 

naturalmente espontâneas, costumam 

manifestar com desenvoltura seus 

sentimentos.  
Imagem 96 

Os professores estarão atentos para registrar essas manifestações que, acrescidas 

às informações obtidas por meio das observações, farão parte de um excelente material de 

análise do progresso infantil. 

É importante destacar que a avaliação formativa apresenta-se como uma 

possibilidade real para o direcionamento do processo de inclusão de crianças com deficiência, 

por ser mecanismo promotor de ações inclusivas, que devem estar presentes em todos os 

espaços da instituição educacional, desde o primeiro acesso da criança ao Jardim. 

Desta forma, a inclusão se configura quando nos preparamos para receber a criança 

e auxiliamos para que progrida, avance e aprenda. Isso se traduz em ações afirmativas por 

parte de professores, gestores, servidores e responsáveis, na garantia de condições reais de 
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acesso, permanência e sucesso educacional inclusivo, no qual a avaliação deve ser 

considerada sempre como um momento do processo educativo para atender as 

especificidades de cada um. 

A Direção do Jardim de Infância 21 de Abril, juntamente com seu corpo docente, se 

incumbe de avaliar, discutir e acompanhar todo o processo de aprendizagem de forma global, 

contínua e sistemática, valorizando os aspectos: social, afetivo e cognitivo, bem como as 

Adequações Curriculares e as estratégias e orientações para as crianças com deficiência. 

Por isso, a avaliação formativa, permite que as crianças acompanhem suas 

conquistas, fragilidades e potencialidades ao longo de seu aprendizado. Dessa forma, o 

professor compartilha seus avanços e possibilidades de superação. Para as crianças com 

deficiência, deverão ser observadas as Adequações Curriculares elaboradas em conjunto 

com a equipe escolar e por vezes, com a participação da família. 

 

A avaliação institucional aqui 

defendida analisa, retoma, reorganiza os 

processos utilizados na avaliação para as 

aprendizagens e dessa forma procura 

instruir e melhorar as concepções e as 

práticas. 

Assim o Jardim de Infância 21 de 

Abril, por meio do seu PPP, trabalha na 

construção dessa parceria com a família, 

priorizando sua participação nesta etapa tão 

fundamental e importante que é a avaliação, 

convidando os pais a participarem mediante 

questionários, escutas e atendimentos, 

disponibilizados em diferentes momentos do 

ano letivo. 
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Espera-se identificar as demandas da comunidade escolar, bem como sua visão 

quanto a aspectos relevantes da rotina, como parceria na construção deste projeto e dos 

demais planos de trabalho que norteiam todo o processo educativo. 

Conduzimos a avaliação com ética, o que significa 

que levamos em conta o processo de aprendizagem em 

consonância com os seguintes aspectos:  

- respeito às produções infantis (elas lhes 

pertencem);  

- avaliação desvinculada de comparação 

(compara-se o progresso da criança com 

suas próprias capacidades e não com as dos 

colegas);  

- avaliação informal encorajadora 

(desvinculada de ameaças, 

constrangimentos e punições);  
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- uso dos resultados da avaliação voltados 

somente para os propósitos de 

conhecimento infantil (sem serem incluídos 

em nenhuma forma de ranqueamento). 

Imagem 98 

 Sobre a autoavaliação da equipe pedagógica procuramos partir das seguintes 

questões: 

- Você conseguiu ser um bom profissional neste semestre?  

- Quais foram suas conquistas e avanços? 

- Como percebe suas dificuldades? 

- Você dialoga com parceiros mais experientes? 

- Discute o que pode melhorar? 

- Quais estratégias utiliza para avançar nos pontos que ainda não estão bons? 

- Apresenta capacidade de iniciativa propondo medidas, colaborando, 

executando e aprimorando o trabalho pedagógico? 

- Como avalia os aspectos referentes à assiduidade, pontualidade, disciplina e 

responsabilidade? 

Como esse documento é uma 

responsabilidade e construção de todos nós, 

toda a comunidade escolar é convidada a 

conhecer e participar seja por meio de coleta 

de dados do censo escolar, aplicação de 

questionários, preenchimento de 

formulários, entrevistas, discussões 

realizadas em reuniões coletivas com a 

equipe pedagógica, com as famílias e em 

dias letivos temáticos. 

 

 
Imagem 99 
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11. Plano de Ação para a implementação do Projeto Político-Pedagógico 

 

 Os Planos de Ação descritos foram elaborados considerando como indicadores os constantes no documento Indicadores de Qualidade 

na Educação Infantil - SEEDF (DISTRITO FEDERAL, 2019). 

 

11.1 PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE GESTORA E SECRETARIA I – DIMENSÃO PEDAGÓGICA RESULTADOS EDUCACIONAIS 

Objetivo: Prezar pela qualidade social na Educação Infantil, visando o desenvolvimento integral da criança. 

 

Meta: Alcançar em 100% os objetivos específicos da pré-escola (04 a 05 anos), estabelecidos pelo currículo da Educação Infantil. 

 

Ações: 

- Viabilizar pedagogicamente o desenvolvimento de propostas de atividades individuais e/ou coletivas; 

- Assegurar efetivamente as coordenações coletivas com momentos de estudos e troca de experiências, planejamento, acompanhamento 

e avaliação; 

- Promover discussões, debates e reflexões acerca das premissas da educação em diversidade junto a todos os segmentos da 

comunidade escolar,  para a incorporação do respeito à diversidade; 

- Elaborar junto com o corpo docente um instrumento de avaliação e acompanhamento do desenvolvimento da criança, a ser utilizado 

durante todo o processo de aprendizagem/ano letivo; 

- Promover formações com profissionais externos nas coordenações pedagógicas;  

- Promover constantemente a interação família/escola através dos eventos, festas, reuniões, palestras, oficinas, etc; 

- Elaborar, implementar, acompanhar e avaliar a PP envolvendo toda comunidade escolar; 

- Oferecer brinquedos e jogos apropriados para a faixa etária nas salas de atividades, parque, piscina, auditório e área verde; 

- Realizar reuniões bimestrais e/ou semestrais de pais, professores e auxiliares de educação sempre que necessário; 

- Proporcionar espaço físico dentro dos padrões de higiene, organização e  estética favorável ao aprendizado da criança; 

- Promover a sensibilização dos pais ou responsáveis sobre a relevância da participação da família no contexto escolar, por meio de 

 palestras, textos reflexivos e da relação dialógica entre todos os envolvidos no processo de aprendizagem; 
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-  Incentivar a participação do segmento (pais/mães/responsáveis) na elaboração, no acompanhamento e na avaliação da Proposta 

 Pedagógica junto à direção, professores, auxiliares de educação e crianças; 

- Proporcionar  reuniões periódicas, com pais, professores e direção após o término de cada bimestre/semestre para acompanhar o 

desenvolvimento escolar da criança; 

- Aplicar questionário socioeconômico e cultural para reconhecimento do perfil das famílias das crianças matriculadas anualmente;   

- Garantir os 200 dias letivos às crianças, segundo a recomendação nº 1/2020 CEDF, de 21 de maio de 2020.   

 

11.2 GESTÃO FINANCEIRA E PARTICIPATIVA 

Objetivos: 

- Gerir os recursos financeiros da U.E de acordo com os princípios que norteiam a gestão pública: planejamento, legalidade, 

 impessoalidade e moralidade; 

- Otimizar a utilização dos recursos financeiros da U.E com a participação  da comunidade escolar, da APM, do Conselho Escolar e do 

Conselho Fiscal; 

- Garantir a participação de todos os segmentos e órgãos colegiados da U.E na tomada de decisões referente às aplicações das verbas 

públicas oriundas da GDF (PDAF), do Governo Federal (PDDE/FNDE) e  emendas parlamentares; 

- Assegurar a participação da comunidade no processo educacional, auxiliando e  apoiando a equipe gestora em questões 

administrativas, financeiras e pedagógicas. 

 

Metas: 

- Aplicar em conformidade com a legislação vigente, 100% dos recursos  financeiros recebidos, atendendo às necessidades 

pedagógicas e administrativas da U.E; 

- Assegurar reuniões mensais com o Conselho Escolar, o Conselho Fiscal, os membros da APM e a comunidade escolar, a fim de deliberar 

e acompanhar a utilização dos recursos financeiros e ainda, tratar de assuntos pertinentes a cada colegiado. 
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Ações: 

- Identificar e elencar com a comunidade escolar, as reais necessidades da escola, na busca da devida aplicação dos recursos financeiros; 

- Promover amplamente a divulgação da prestação de contas dos recursos financeiros da U.E (de forma clara, objetiva e transparente), 

junto  aos órgãos colegiados, ao corpo docente, aos servidores da CAE e aos responsáveis diretos pelas crianças (pais/mães/outros); 

- Registrar mensalmente em ata, os valores arrecadados pela contribuição da APM especificando e justificando os gastos por meio das 

notas fiscais e dos recibos; 

- Fixar mensalmente nos murais da escola a prestação de contas da APM  contendo os valores arrecadados e os gastos especificados; 

- Divulgar na agenda da criança, um informativo contendo o resumo da movimentação e/ou prestação de contas dos recursos financeiros 

recebidos pela UE (verbas públicas e APM), para o conhecimento e acompanhamento da comunidade escolar; 

- Providenciar  e gerenciar os recursos necessários para o desenvolvimento dos  projetos individuais e/ou coletivos propostos na 

Proposta Pedagógica e no Projeto Administrativo da U.E, assim como os materiais indispensáveis para a realização de melhorias na 

sala de leitura, manutenção dos brinquedos e troca de areia do parque, cobertura do refeitório, e ainda, na implantação de outros projetos 

e ações; 

- Promover e fortalecer a participação do Conselho Escolar, da APM e das  famílias na colaboração financeira para 

implementação dos projetos e ações pedagógicas, evidenciando os pontos positivos, aqueles que devem ser melhorados e propor novas 

ações; 

- Complementar a merenda escolar de acordo com as corretas orientações e padrões nutricionais indicados para as crianças; 

- Divulgar com transparência para toda comunidade escolar, a movimentação e a prestação de contas referente à utilização das verbas 

públicas recebidas pela U.E e da arrecadação da APM;  

- Viabilizar financeiramente o desenvolvimento de projetos individuais e/ou  coletivos na Proposta Pedagógica. 

 

11.3 GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PESSOAS 

Objetivos: 

- Divulgar amplamente as informações inerentes à vida funcional do servidor, garantindo os procedimentos administrativos da SEEDF e o 

gerenciamento dos recursos humanos; 

- Manter-se conectados às instâncias distritais e nacionais responsáveis pelo auxílio à gestão; 

- Zelar pelo bem público e pela preservação do patrimônio material,  cultural e humano da U.E; 
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- Primar pelo cuidado e qualidade da merenda escolar; 

- Focar no atendimento de qualidade destinado à comunidade escolar como um todo; 

- Zelar pela documentação escolar da secretaria. 

 

Metas: 

- Garantir em 100% o fluxo de informações no âmbito escolar, junto a CRE e noutros níveis institucionais da SEEDF; 

- Viabilizar em 100% a manutenção de toda carga patrimonial existente na U.E, bem como dos novos recursos materiais adquiridos; 

- Assegurar em 100% o acompanhamento de toda documentação da criança e dos profissionais da educação quanto à atualização, 

conservação e tramitação. 

 

Ações: 

- Garantir o atendimento adequado e satisfatório aos servidores da U.E para o bom desempenho de suas funções, assim como um 

ambiente de trabalho  pautado no respeito e na coletividade;  

- Fazer  cumprir os direitos e deveres do servidor público conforme preconiza o Regime Jurídico Único dos servidores do DF, bem como 

da legislação vigente da SEEDF; 

- Suscitar e aprimorar em todo o corpo docente e servidores da CAE, o sentimento da responsabilidade por todas as crianças da escola; 

- Comunicar as realizações administrativas da escola para comunidade escolar; 

- Organizar e manter atualizados a escrituração escolar, o arquivo, as normas, as diretrizes, legislações e demais documentos relativos à 

organização e funcionamento escolar; 

- Assegurar uma merenda escolar de qualidade, através da compra de gêneros alimentícios com recursos da APM, a fim de incrementar 

e enriquecer o lanche das crianças; 

- Orientar as famílias quanto aos cuidados inerentes à saúde da criança; 

- Criar mecanismos e instrumentos de avaliação no âmbito pedagógico, administrativo e financeiro; 

- Atender a todos os servidores em suas necessidades e observar critérios legais pertinentes a cada segmento; 

- Orientar o servidor quanto às férias, recessos, abonos, calendários escolares, requerimento geral, solicitações, entre outros; 

- Cumprir prazos para entrega de documentos junto à CRE e outras instâncias; 
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- Acompanhar  e informar a frequência dos profissionais de educação da U.E, bem como assuntos relativos ao pagamento e demais 

informações relacionadas à sua vida profissional;   

- Atualizar, periodicamente, os dados pessoais e funcionais dos servidores da U.E, bem como os dados/documentações das crianças e 

seus responsáveis, junto à secretaria, direção da escola e corpo docente; 

- Acompanhar a frequência das crianças, intensificando o contato entre professores, secretaria e pais e/ou responsáveis, a fim de que 

tomem conhecimento do número de faltas para que as providências sejam tomadas; 

- Realizar periodicamente a troca da areia do parque e a manutenção dos brinquedos, bem como de todas as dependências e espaços 

da escola; 

- Viabilizar a construção do refeitório; 

- Realizar manutenção e melhoria das instalações físicas e estruturais com os recursos da APM/PDAF/PDDE; 

- Comprar e fornecer materiais de consumo com recursos que a escola dispõe –  APM, PDAF e PDDE/FNDE; 

- Manter fechados os portões de acesso à escola, de forma a garantir maior segurança e a preservação da integridade física das crianças, 

servidores e comunidade escolar – controle de entrada e saída de pessoas; 

- Realizar semestralmente Avaliação Institucional com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar, Conselho Escolar e 

APM.
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12. Planos de Ação Específicos  

 

12.1 Plano de Ação da Coordenação Pedagógica 

 

Objetivos Específicos  Ações/ 
Estratégias 

Parcerias 
envolvidas nas 

ações 

Participantes Cronograma Avaliação das 
ações 

1. Articular e mobilizar a 

equipe pedagógica e a 

comunidade para que o 

PPP 2022 se materialize 

nas práticas cotidianas na 

escola. 

Dedicar uma parte da 
coordenação coletiva 
para conhecimento, 

estudo e reescrita dos 
capítulos do Projeto 
Político Pedagógico 

2022. 

Convidados e 
famílias que se 
disponibiliza- 

ram em ajudar, de 
acordo com as 

respostas coletadas 
na Ficha Perfil. 

Toda a 
comunidade 

escolar. 
 
 

Está detalhado 
na 

apresentação 
deste PPP. 

Durante o 
processo por 

meio da 
participação e 
contribuições 

de toda a 
comunidade 

escolar. 

2.Realizar estudos sobre 

temáticas e questões 

relevantes que desejam 

inserir na coordenação 

pedagógica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entregar formulário para 

os professores a fim de 

identificar suas 

demandas e sugestões. 

  

Recomendar estudos 

que auxiliem na reflexão 

sobre o trabalho 

pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

Trazer convidados 

externos para 

formações pontuais 

para as temáticas a 

seguir: 

- Brincadeiras 

-Músicas 

-Artes 

-Histórias 

-Letramento 

-Jogos e 

brincadeiras 

 

Equipe 
Pedagógica da 

escola e 
convidados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momentos de 
troca de 

Fevereiro 
PPP 

 
 
 
 

Março  
PPP 

 
 

Abril 
PPP 

 
 

 
 
 

Ao final de 
cada temática. 
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 -Alternativas para 

chamadinha e 

quantos somos. 

 

 

 

Atividades 

envolvendo 

musicalidade 

Inclusão e 

paradigma da 

aprendizagem. 

 

Desenho infantil. 

 

Temáticas 

sustentáveis e 

humanas. 

 

Novas tecnologias 

e gamificação na 

Educação Infantil. 

 

experiências 
entre as 

professoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Construir acordos de 
convivência e 

organização do espaço e 
de tempo, que ajudam na 

concretização de um 
projeto de formação 

continuada e de 

Apresentar e explicar os 
dispositivos que nos 
ajudam em todos os 

encontros: 
Guardiã da Fala 
Guardiã do Foco 

Guardiã do Tempo 

Participantes da 
reunião. 

Rodízio entre os 
participantes 

para que todos 
possam 

experimentar os 
diferentes 

dispositivos. 

Em todas as 
coordenações 

coletivas 
realizadas. 

Ao final de 
cada bimestre. 
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planejamento coletivo. Guardiã do Registro 

4. Definir um instrumento 
para registro das 

discussões e 
encaminhamentos do 
grupo (ata, portfólio, 

caderno, ficha, diário de 
bordo, entre outros), 
contribuindo para o 

crescimento e construção 
da autonomia pedagógica 
dos profissionais com os 
quais desenvolve suas 

funções. 

Eleger os guardiões do 
tempo, fala, foco e 
registro no início de 

cada coletiva. 
 

O responsável pelo 
registro fará as devidas 
anotações e postará no 
grupo de whatsapp da 

coordenação assim que 
a reunião for encerrada. 

 
Apresentar a tabela para 

rodízio de funções. 

Todos os 
envolvidos. 

Todos os 
envolvidos por 
meio de rodízio 

de funções. 

De acordo com 
as 

coordenações 
pedagógicas 

realizadas 
semanalmente. 

Ao final de 
cada bimestre. 

5.  Ler os pontos 
discutidos e os 

encaminhamentos do 
encontro anterior, no 

início de cada 
coordenação pedagógica. 

A pessoa responsável 
pelo registro fará a 
leitura no início da 
reunião seguinte. 

Todos os 
envolvidos. 

Todos os 
envolvidos por 
meio de rodízio 

de funções. 

De acordo com 
as 

coordenações 
pedagógicas 

realizadas 
semanalmente. 

Ao final de 
cada bimestre. 

6. Elaborar cronograma 
de atividades a serem 

desenvolvidas juntamente 
com as professoras,  nos 

dias de coordenação 
coletiva. 

Fixação do Planner do 

mês, no mural da sala 

dos professores, com 

todas as atividades 

previstas para o mês. 

Todos os 
envolvidos. 

Todos os 
envolvidos por 
meio de rodízio 

de funções. 

Mensalmente. Ao final de 
cada bimestre. 

7. Realizar estudos sobre 
o Currículo da Educação 

Básica. 
 

Discutir o entendimento 

de teorias e práticas. 

 

Pessoas 
convidadas e 
especialistas. 

Comunidade 
escolar e 

convidados. 

Mensalmente. Ao final de 
cada bimestre. 
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Criar mecanismos que 

favoreçam a articulação 

da teoria à prática nos 

momentos de estudo, 

planejamentos e 

discussões. 

8. Compartilhar 
experiências entre 

professores e demais 
profissionais. 

Realizar rodas de 

experiências com a 

equipe pedagógica. 

 

    

9.  Auxiliar na elaboração 
e execução dos projetos 

individuais de cada turma. 
 
 
 
 

Identificar professores 

com práticas 

pedagógicas 

interessantes para  

realizar em oficinas com 

o grupo. 

Ex professores, 
especialistas e 
comunidade 

escolar. 

Equipe 
Pedagógica do 

Jardim. 

Mensalmente. Ao final de 
cada bimestre. 

10. Analisar coletivamente 
os resultados das 
avaliações para 

planejamento das 
intervenções pedagógicas 
(para as aprendizagens e 

desenvolvimento). 

Orientar na avaliação da 

criança por meio de 

instrumentos específicos 

como o Percurso 

Individual da Criança e o 

RDIA. 

Pessoas 
convidadas e 
especialistas. 

Equipe 
Pedagógica do 

Jardim. 

De acordo com 
as 

necessidades 
da equipe. 

Ao final de 
cada semestre. 

11. Realizar 
planejamentos em geral. 

 
 
 

Realizar planejamento 

coletivo semanalmente. 

 

 

 

Convidados e 
especialistas. 

 
 

Equipe 
Pedagógica do 

Jardim. 
 

 

Todas as 
quartas- 
feiras. 

 
 

Ao final de 
cada semestre. 
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Disponibilizar o 

cronograma de 

atividades da semana 

com antecedência. 

 

Participar da elaboração 

de pautas e realização 

das reuniões de pais e 

mestres. 

Professores e 

gestores. 

 

 

 

Professores, 

gestores e 

convidados. 

 

Equipe 
Pedagógica do 

Jardim. 
 
 
 

Comunidade 
Escolar. 

Mensalmente. 
 
 
 
 
 

Bimestralmente 
ou de acordo 

com a 
necessidade. 

Ao final de 
cada semestre. 

 
 
 
 

Ao final de 
cada semestre. 

12. Organizar junto às 
crianças e professores a 
Semana do Brincar e a 
culminância com o “Dia 
de quem cuida de mim.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar escutas 

sensíveis com as 

crianças sobre as suas 

brincadeiras preferidas. 

 

 

 

Planejar a Semana do 

Brincar de acordo com 

as brincadeiras de cada 

turma. 

 

 

 

 

Fazer a culminância da 

semana no dia letivo 

móvel com oficinas e 

atividades voltadas para 

a importância do brincar.  

Professores e 

gestores. 

 
 
 
 
 
 

Professores e 

gestores. 

 

 

 

 

 

 

Professores, 

gestores e 

convidados. 

 
 

Equipe 
Pedagógica do 

Jardim. 
 
 
 
 
 

Equipe 
Pedagógica do 

Jardim. 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidade 
Escolar. 

 
 
 

De 16 a 20 de 
maio, 

realização das 
escutas infantis 

e entrega do 
planejamento 

semanal. 
 

De 23 a 27 de 
maio, 

realização da 
Semana do 

Brincar com as 
brincadeiras 
escolhidas 

pelas crianças. 
 
 

Dia 28 de maio, 
realização do 
“Dia de quem 
cuida de mim.” 

Nas datas 

Na semana 
seguinte, após 
a culminância 
da Semana do 

Brincar. 
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13. Trabalhar as datas 
específicas do Calendário 

Escolar 2022. 
 
 
 

18/05 - Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e à 
Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes 
Lei Federal nº 9.970/2000 

 
 

03/06 - Dia Nacional de 
Educação Ambiental 

Lei Federal nº 
12.633/2012 

 
10/08 - Dia de Formação 

Continuada dos 
Profissionais da 

Educação do Distrito 
Federal 

Lei Distrital nº 6.502/2020 
 
 

11/08 - Dia do Estudante 
 

17/08 - Dia do Patrimônio 
Cultural  

Lei Distrital nº 5.080/2013 
 

25/08 - Dia Distrital da 
Educação Infantil 

Abordar a temática 

sempre que possível e 

na semana da data 

prevista. 

 

 

Fazer a entrada 

compartilhada com as 

crianças, trabalhando o 

tema de forma lúdica. 

 

Enviar vídeos 

educativos para as 

famílias. 

 

Convidar pessoas que 

possam contribuir na 

formação das crianças e 

também da equipe 

pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professores e 

gestores. 

 
 
 
 

 

Professores e 

gestores. 

 

 

 

Professores e 

gestores. 

 

 
Professores, 

gestores e 

convidados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crianças e 
equipe 

pedagógica. 
 
 
 
 

Crianças e 
equipe 

pedagógica. 
 
 
 

Crianças e 
equipe 

pedagógica. 
 
 

Comunidade 
Escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

específicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na semana 
seguinte à data 

específica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

149 

Lei Distrital nº 4.681/2011 
 

21/09 - Dia Nacional de 
Luta das Pessoas com 

Deficiência 
Lei Federal nº 
11.133/2005 

 
30/09 - Dia do Secretário 

 
15/10 - Dia do Professor 
Decreto nº52.682/1963 

 
30/10 - Dia do Merendeiro 

Escolar 
 

11/11 - Dia de Luta contra 
a Medicalização da 

Educação e da Sociedade 
Lei Distrital nº 5.933/2017 

 
12/11 - Dia Distrital do 

Gestor Escolar 
Lei Distrital nº 6.179/2018 

 
20/11 - Dia Nacional da 

Consciência Negra 
Lei Federal nº 
10.639/2003 

 
04/12 - Dia do Orientador 

Educacional 
Lei Federal nº 5.564/1968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todas as 
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13. Elaborar 
semanalmente a 
programação de 

atividades e postar no 
grupo da Coordenação. 

 
14. Acompanhar e revisar 

a escrita dos RDICs. 
 
 
 
 

15. Construir e revisar as 
Adequações Curriculares 

das crianças com 
deficiência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Acompanhar a 
implementação dos 

Dispositivos de 
Aprendizagem (de acordo 

com o quadro 
apresentado após o Plano 

de Ação). 
 

Grupo de whatsapp. 

 

 

 

 

Postagem na plataforma 

da coordenação, 

utilizando o recurso de 

revisão do Google Docs. 

 

 

Convidar as famílias e 

professoras de outras 

turmas para participar 

da elaboração do 

documento. 

 

Postagem na plataforma 

da coordenação, 

utilizando o recurso de 

revisão do Google Docs. 

 

 

Nos momentos de 

planejamento coletivo e 

interação com as 

crianças. 

 

 

 

Equipe Gestora. 

 

 

 

 

Equipe Pedagógica. 

 

 

 

 

Equipe Pedagógica 

e famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe Pedagógica. 

 

 

 

 

 

Famílias e 

especialistas que 

Equipe 
pedagógica. 

 
 
 
 

Professora 
regente, 

coordenadora 
pedagógica e 

diretora. 
 

 
Professora 

regente, demais 
colegas de turno, 

coordenadora 
pedagógica e 

diretora. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe 
Pedagógica. 

 
 
 
 
 

segundas-feiras 
. 
 
 
 
 

Ao final de cada 
semestre. 

 
 
 
 
 

Ao início de 
cada bimestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante o 1º 
semestre. 

 
 
 
 
 

Mensalmente. 
 
 
 
 
 

No Conselho 
de Classe. 

 
 
 
 
 

No Conselho 
de Classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos momentos 
de 

coordenação 
coletiva e no 
momento da 

avaliação 
Institucional.  
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16. Viabilizar a 
participação das famílias 
nos momentos de escrita 

do PPP e Adequações 
Curriculares. 

 
17. Receber e 

acompanhar estagiários 
das mais diversas 

instituições de ensino. 
 

17. Receber e 
acompanhar o trabalho 

dos ESV. 
 
 
 
 
 

 

Encaminhamento de 

cada capítulo do PPP 

para apreciação de toda 

a comunidade escolar. 

 

Apresentar de forma 

simples e objetiva, o 

PPP da Unidade 

Escolar. 

 

Apresentar o PPP e as 

Adequações 

Curriculares elaboradas 

para a criança que será 

atendida. 

 

Atendimento 

individualizado com o 

Educador para sanar as 

dificuldades 

encontradas e 

potencializar ações que 

estejam dando 

resultados positivos. 

atendem as 

crianças. 

 

Gestores. 

 

 

 

 

Professora regente, 

coordenação e 

direção. 

Equipe 
Pedagógica e 
familiares das 
crianças com 
deficiência. 

 
Coordenadora 
pedagógica e 

demais 
envolvidos. 

 

 

Professora 

regente, 

coordenação e 

direção. 

 
 

Ao início de 
cada bimestre 
ou sempre que 

se fizer 
necessário. 

 
Sempre ao 
receber um 

novo estagiário. 
 
 
 

Sempre ao 
receber um 
novo ESV. 

Ao final de 
cada bimestre. 

 
 
 
 

Durante e final 
do estágio. 

 
 
 
 

Nos momentos 
de reposição e 

de reuniões 
com a 

participação de 
toda a 

comunidade 
escolar. 
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12.2 Plano de Ação do Conselho Escolar 

 

 O Conselho Escolar encontra-se fragilizado, pois os constituintes pais/responsáveis não pertencem mais à comunidade escolar. As 

decisões são tomadas por meio da Assembleia Escolar, com todos os segmentos presentes. Portanto as ações referentes ao Conselho Escolar 

estão inseridas no Plano de Gestão. 

 

12.3 Plano de Ação de Servidores Readaptados 

 

 A única profissional readaptada é a Vice-Diretora Adriany Cronemberger e seu Plano de Ação já consta no plano de gestão escolar. 

 

12.4 Plano de Ação da Orientação Educacional 

 

 A profissional encontra-se de licença médica desde o início do ano letivo de 2022. 

 

12.5 Permanência e êxito escolar das crianças 

 

Buscamos envolver os profissionais da educação, crianças, familiares e toda comunidade escolar para discutirmos juntos as práticas 

pedagógicas e avaliativas desenvolvidas.  

Trabalhar no que consideramos importante para nós e para os outros, é fundamental para o fortalecimento de nossas práticas com vistas 

à potencialização das aprendizagens de nossas crianças. 

As estratégias utilizadas pela Unidade Escolar para garantir a manutenção do vínculo das crianças, tem sido feita de diferentes formas 

como: 

 

- Busca Ativa: Os casos específicos de crianças “faltosas”, são identificados primeiramente pela professora regente, que informa a 

Direção, Secretaria e Orientação Educacional, para estabelecerem contato com a família, utilizando-se de diferentes meios (conversa 

telefônica, e-mail, mensagem via whatsapp e carta registrada). Quando não se obtém sucesso, o caso é encaminhado para o Ministério 

Público e Conselho Tutelar do DF. 

 

- Parceria SOE e Secretaria Escolar: Lançam mão de estratégias como o acompanhamento da frequência escolar (busca ativa) para 

entender e ajudar as crianças e suas famílias. Se as duas estratégias não resolverem a situação, os gestores são acionados para tomar 

as devidas providências e encaminhamentos. 
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- Contato com as famílias das crianças infrequentes: É feito pela professora regente e posteriormente, se necessário for, pela 

Orientadora Educacional e/ou Secretário Escolar. 

 

- Intervenção do ponto de vista pedagógico: Realizado por meio de atendimento individual da família com a equipe pedagógica da 

escola.  

 

- Reuniões e atendimentos: Marcados semanalmente de acordo com as demandas apresentadas pelas professoras ou famílias. 

 

- Formas de registros das ações realizadas: Registro no livro de ocorrências da direção, caderno de ata (atendimentos feitos pela 

coordenação) e a orientadora educacional também tem seu livro à parte. 

 

12.6 Recomposição das Aprendizagens 

 

 De acordo com o Currículo em Movimento da Educação Infantil, a recomposição das aprendizagens não se aplica a essa etapa. 

 

12.7 Cultura de Paz 

 

Os Dispositivos de Aprendizagem citados na Organização do Trabalho Pedagógico viabilizam ações e estratégias para a materialização 

do Projeto da Cultura de Paz e a conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, onde todos se comprometem a: 

- Respeitar a vida; 

- Rejeitar a violência; 

- Ser generoso(a); 

- Ouvir para compreender; 

- Preservar o planeta; 

- Redescobrir a solidariedade, de acordo com o Caderno Orientador “Convivência Escolar e Cultura de Paz” divulgado no dia 30 

de março de 2022. 

 

 

Dispositivo de Aprendizagem Data da 
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 Apresentação 

1.Pedir a Palavra: Sempre que uma pessoa, dentro do espaço de trabalho, pretende falar com um grande grupo ou 

intervir no debate, levanta o seu dedo pedindo, assim, a palavra para intervir.  

Fevereiro 

2.Gosto e Não Gosto: Eu acho bem/ acho mal é um dispositivo através do qual as crianças expressam a sua opinião 

sobre o que está bem e mal dentro da escola. A comissão de ajuda analisa-o e leva à consideração da Assembleia o 

que considera pertinente. 

Fevereiro 

3.Rodas de Conversa - Rotina - Regras e Combinados Fevereiro 

4.Direitos e Deveres: A listagem dos direitos e deveres é aprovada na Assembleia, no início de cada ano letivo. 

Constitui-se como um código de conduta para todos os elementos da comunidade educativa. 

Março 

5.Murais internos, externos: Toda informação que se pretende partilhar com todos os elementos da comunidade 

educativa é colocada nos diferentes murais. São todos os locais passíveis de colocação de trabalhos das crianças, 

informações de interesse,  cartazes… 

Março 

6.Planejamento: O planejamento e o projeto educativo são orientadores de todo o trabalho realizado pela Escola,  na 

escola e com a escola.  

Março 

7.Planificação do Projeto: Cada projeto realizado pelas crianças é planificado tendo em conta, entre outros fatores, 

o que as crianças pretendem fazer, o que já conhecem, o que precisam e querem conhecer, os recursos que possuem 

e que pretendem possuir, quem os pode ajudar e a forma de avaliação do mesmo. 

Março 

8.Projetos: São uma das formas das crianças darem resposta aos seus problemas e dúvidas. Março 

9.Objetivos de Aprendizagem: Este dispositivo consiste numa lista completa dos objetivos de aprendizagem que 

integram o Currículo em Movimento da Educação Infantil do Distrito Federal. Encontra-se afixada em cada um dos 

diferentes espaços.  

Março 
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10.Pesquisa em Casa (após definição da temática, as crianças são incentivadas a pesquisar na escola e com 

a família): Sempre que uma criança pretende levar um documento para estudar, utiliza este dispositivo para indicar o 

seu nome, o documento, a data de requisição e entrega.  

Março 

11.Chamadinha: Diariamente, as crianças registram a sua presença/ ausência. Assim, utilizam três cores: verde (se 

são pontuais), amarelo (se chegam atrasados), vermelho (sempre que faltam). 

Março 

12.Folhas de Rascunho: Forma de aproveitamento de folhas já utilizadas em instrumento de trabalho, visando 

também a educação ambiental de todos os elementos da comunidade escolar. 

Março 

13.Grupos de whatsapp e agenda escolar: É uma forma de comunicação privilegiada entre os orientadores 

educativos em geral e o tutor em especial e a família. 

Março 

14.Música nos Espaços: Nos diferentes espaços de trabalho existe música de fundo que visa facilitar a concentração 

de todos e a monitorização do ruído. 

Abril 

15.Reunião de Responsáveis: Espaço privilegiado de comunicação entre os pais e a escola. As reuniões realizam-

se com uma periodicidade mensal, sensivelmente. 

Abril 

16.Trabalho cooperativo: A recusa do trabalho em monodocência abriu caminho à partilha de experiências. Os 

professores passaram a partilhar o que sabem e aquilo que são. Pelo fortalecimento do convívio profissional, 

aprendem uns com os outros a reformular práticas e identidades. A experiência é formativa na medida em que é 

reconstituída em comum. Os professores vêem-se como parte de um projeto coletivo e sabem que precisam da 

colaboração e dos saberes uns dos outros. 

Abril 

17.Projeto Coletivo Abril 

18.Bibliografias individuais e coletivas: No decorrer das pesquisas que efetuam,  as crianças elaboram bibliografias 

para consolidarem o seu trabalho e para partilharem com os colegas. 

Abril 

19.Corredor Literário: Muitas das pesquisas são desenvolvidas com recurso à biblioteca. Não há manuais iguais 

para todas as crianças. Na biblioteca, há livros ajustados a todos os níveis de aprendizagem. 

Abril 
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20.Quando sinto que já sei: Este dispositivo desenvolve a responsabilidade na aprendizagem. É através dele que 

cada criança se propõe ser avaliada. Este é o momento que requer uma atitude de responsabilidade perante si e 

perante os outros. Posteriormente, um orientador educativo efetua uma avaliação junto da criança, registrando no seu 

processo individual. 

Abril 

21.Registros de Avaliação e Processo de Percursos Individuais: Todas as avaliações realizadas pelos 

orientadores educativos são registradas no processo individual da criança,  resultando numa síntese elaborada pelo 

professor, com base nas contribuições de cada um. 

Abril 

22.Saída de Campo: Forma das crianças interagirem diretamente com o mundo ambiente, vivenciando experiências 

e recolhendo dados impossíveis de obter dentro da escola. Ocorre quando o trabalho realizado assim o exige. 

Maio 

23.Projeto de Literatura: Sempre que uma criança pretende levar o livro para ler em casa,  registra-se essa intenção 

no mural do clube dos leitores assinalando o seu nome, da obra, a data de requisição e de entrega.  

Maio 

24.Preciso de Ajuda e Posso Ajudar: Quando uma criança sente dificuldade em ultrapassar em qualquer estudo 

que já esgotou todas as possibilidades de ajuda (pares, grupos) recorre ao preciso de ajuda, onde irá se inscrever 

para uma aula direta, preparada por um professor, sobre o que esteve a estudar. 

Maio 

25.Jardim da Poesia: Espaço privilegiado de criatividade. É uma recolha de poemas que cada um pretende partilhar. Maio 

26.Escuta Sensível: Sempre que alguém pretende partilhar algo de muito importante, partilha-o nos diferentes 

momentos na escola. 

Maio 

27.Achados e Perdidos: Sempre que uma criança encontra algo que não lhe pertence, coloca-o  no local específico 

onde quem, eventualmente, o perdeu e pode encontrar. 

Maio 

28.Instagram: O jornal é, sempre que possível, mensal. Dá notícia de tudo o que se passa na escola e na comunidade 

envolvente. 

Maio 

29.Debate (acontece antes da assembleia, no momento da rodinha): O debate é um espaço de discussão de 

opiniões e constitui-se, também, como mecanismo preparatório da Assembleia. 

Junho 
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30.Mães representantes e amigos da escola: A Associação é um interlocutor privilegiado da vontade de todos os 

pais. O seu presidente tem, por inerência, assento no Conselho de Direção e participa nas reuniões de Conselho de 

Projeto. 

Junho 

31.Assembleia: É um momento de trabalho coletivo, que envolve todas as crianças da escola. acontece todas as 

sextas-feiras e obedece a uma convocatória, que estabelece todos os assuntos a tratar. no final de cada reunião é 

feito uma ata. Todos estes procedimentos são organizados e realizados pela mesa da Assembleia.  

Junho 

32.Oficinas Junho 
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13. Projetos Específicos da Unidade Escolar 

 

13.1 Programas e Projetos Específicos (neste campo os projetos serão apenas citados e 

nos anexos, todos serão expostos na íntegra). 

- Projeto Plenarinha: É uma ação pedagógica realizada durante todo o ano letivo que 

tem por finalidade a exposição da integralidade do processo de desenvolvimento das 

crianças na primeira infância, visando a realização de diversas atividades e jornadas 

de experiências que evidenciam o protagonismo das crianças no processo de 

aprendizagem. O tema da X Plenarinha é: Criança arteira: faço arte, faço parte. 

 

- Projeto: O Brincar como direito dos bebês e das crianças: Considerando que ao 

brincar, a criança explora o seu mundo por meio de materiais e brinquedos, 

envolvendo-se em atividades desafiadoras que a conduz em situações de 

aprendizagem e, a se desenvolver de forma espontânea e intencional, as ações do 

projeto deverão contemplar as necessidades e interesses de bebês e crianças. 

 

- Projeto Alimentação na Educação Infantil: mais que cuidar, educar, brincar e 

interagir: O projeto tem por objetivo ressignificar práticas que envolvem a alimentação 

escolar, bem como ampliar a compreensão sobre a importância dos bons hábitos 

alimentares, não apenas na Instituição Educativa, mas sobretudo no contexto familiar 

e social das crianças. 

 

- Transição Escolar: trajetórias na Educação Básica do Distrito Federal: Com o 

intuito de favorecer a permanência e o sucesso da escolarização na Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal e dar continuidade às ações de institucionalização da 

Transição Escolar.  

 

- Projeto Convivência Escolar e Cultura de Paz (SOE). 

 

- 11º Circuito de Ciências das Escolas Públicas do Distrito Federal. 

 Os projetos específicos de cada turma que atendem ao programa Plenarinha também 

contemplam o projeto Circuito de Ciências.  

 

13.2 Projetos criados pela Unidade Escolar no 1º Semestre: 

Prof ª Alzira - Sala Vermelha matutino: Teias de Aranha - Brinquedos Antigos -  

Profª Wilza - Sala Vermelha vespertino: Dinossauros - Esqueleto Humano -  

Profª Augusta - Sala Verde matutino: Peixes -  

Profª Ana Cristina - Sala Verde vespertino: Sistema Solar - Esportes -  

Profª Cristina - Sala Amarela matutino: Lagartas - Morcegos -  

Profª Alyne - Sala Amarela vespertino: Síndrome de Down - Arco-Íris - 
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Profª Claudia - Sala Azul matutino: Corpo Humano - Extraterrestres -  

Profª Sônia - Sala Azul vespertino: Formigas - Tubarões - 

Profª Rafaela - Sala Laranja matutino: Flores -  

Profª Milena - Sala Laranja vespertino: Carrinhos e Bonecas - Qual é o seu dom? -  

Festa da Família: Dia de quem cuida de mim (culminância da Semana do Brincar). 

 

- Projetos desenvolvidos por meio de parcerias/voluntariado: 

Educador Social Voluntário. 

Identificação das plantas e árvores do Jardim pelo Centro de Infusão, Infectologia e 

Vacinas - CLIDIP. 

 

14. Acompanhamento e avaliação do Projeto Político-Pedagógico 

 

O acompanhamento e a avaliação deste Projeto Político Pedagógico - PPP 2022 

acontecerá semestralmente (por meio das Coordenações Coletivas, Conselho de Classe, 

Reunião de Pais, Avaliações Institucionais, entre outros) com envio dos capítulos revisados 

e formulários de pesquisa e satisfação para toda a comunidade escolar, e principalmente, 

com a participação das próprias crianças, com a utilização de alguns dispositivos de 

aprendizagem como: rodas de conversa, quando sinto que já sei, gostei e não goste, mini 

assembleias e autoavaliação. 

Estão previstas as seguintes ações: 

- Reuniões quinzenais, entre os membros da equipe diretiva para acompanhamento e 

avaliação deste plano de trabalho;  

- Avaliação mensal junto aos professores nas reuniões coletivas, com registros em ata 

das possíveis disfunções encontradas no processo pedagógico;  

- Realização de Avaliação Institucional através de instrumentos próprios envolvendo 

toda a comunidade escolar; 

- Avaliação por meio da participação e engajamento das crianças; 

- Autoavaliação das crianças, professoras e equipe pedagógica e gestora. 

 

 
Imagem 102 
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Anexos 

 

Anexo 1 - Ficha de Acolhimento para professores novatos 

 

FICHA DE ACOLHIMENTO PARA PROFESSORES 2022 

  Seja bem-vindo(a) ao nosso Jardim! 

         Seguem algumas observações importantes a respeito da organização do nosso 

trabalho pedagógico. Leia com atenção e diante de qualquer dúvida, estamos à disposição 

para melhor esclarecê-lo(a). Vamos lá? 

Nosso Jardim tem cinco salas referência que são divididas por cores: vermelha, 

verde, amarela, laranja e azul. Para iniciar as atividades, sempre começamos com entradas 

compartilhadas que acontecem no pátio, na “esteirinha de cores”.  

         Este momento acontece diariamente, por meio de músicas, contação de histórias, 

dramatizações e conversas informais com todas as crianças. Para cada dia da semana, 

temos duas professoras responsáveis. Por conta dos Protocolos de Segurança contra a 

COVID-19, essa atividade encontra-se temporariamente suspensa. 

         Ao chegar na escola, as crianças se dirigem até sua sala referência, acompanhadas 

por profissionais da escola.  

E o que não pode faltar no planejamento diário da Educação Infantil? 

 Em primeiro lugar: Escuta sensível e observação! 

Roda de conversa: as crianças são incentivadas a tirar a agenda da mochila e sentar-se na 

rodinha. Nesse momento, cada um tem a liberdade de falar sobre suas vivências, 

experiências, interesses e acontecimentos. A organização do dia, que chamamos de rotina, 

deverá ser feita por meio de imagens, fotografias e desenhos, ilustrando a sequência das 

atividades que irão acontecer no dia. Ainda na rodinha ou em outro momento de conversa 

informal, faça uso dos seguintes recursos:  

Chamadinha: que acontece de diferentes formas, conforme a criatividade da professora. O 

quadro de fichas facilita a visualização dos nomes de cada criança e oferece inúmeras 

possibilidades de trabalho. 



 

 

164 

Quantos somos: que pode ser feito na lousa ou em outro material, por meio de desenhos e 

números (tanto pela professora, quanto pelas crianças). Temos disponíveis um quadro fixo, 

com numerais móveis, que facilitam bastante o registro diário desta atividade. 

Ajudante do dia: é escolhido diariamente por sorteio, ordem alfabética ou uma sequência 

pré-estabelecida ou combinada com as crianças. 

Trabalho com calendário: pode ser feito de forma coletiva e individual. Toda sala de 

referência deve ter um calendário grande (confeccionado por você) onde a própria criança, 

no caso o ajudante do dia, faz seu registro. No 2° período, além do calendário maior, temos 

um calendário individual, entregue pela coordenação no início de cada mês. É importante que 

a professora registre no calendário maior, por meio de desenhos ou palavras, os 

acontecimentos programados para a semana. Para saber mais, leia as páginas 33, 34, 35 e 

36 do Currículo em Movimento do DF – Educação Infantil (Capítulo 07) e o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil - vol 2 - Formação Pessoal e Social, páginas 32 

a 65. 

Além das atividades acima elencadas, temos a hora do lanche, do parque, da 

higienização (oral e das mãos), do conto (que acontecem todos os dias), além do dia da 

piscina (que acontece uma vez por semana), de acordo com o horário entregue pela 

coordenação. Nos dias de chuva, as crianças podem brincar em outros espaços ou dentro 

das salas de referência.  

  A hora do conto deve acontecer diariamente, nos mais diferentes espaços da escola. 

Contamos com um grande acervo de livros infantis, filmes, CDs, DVDs, fantoches e máscaras 

que poderão enriquecer ainda mais o seu planejamento. 

         Todo o nosso trabalho pedagógico tem como eixo norteador o Currículo em 

Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil, pautado nos cinco Campos de 

Experiência, bem como nos Objetivos de Aprendizagem estabelecidos para as crianças 

pequenas, priorizando seus interesses e necessidades. Não fazemos uso de livros didáticos, 

apostilas ou atividades xerocopiadas e priorizamos por meio de brincadeiras e interações, 

momentos de conviver, brincar, explorar, participar, expressar e conhecer-se, que são 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com a BNCC. 

         Trabalhamos com projetos voltados para a Educação Infantil, cujas ações devem ser 

desenvolvidas ao longo de todo ano letivo, onde apresentaremos a cultura dentro de um 

contexto, por meio das práticas sociais e do patrimônio humano. A Secretaria de Educação 

Básica (SUBEB), por meio da Diretoria de Educação Infantil (DIINF), informa da 

continuidade dos seguintes projetos para o ano letivo de 2022: 

Projeto Plenarinha: É uma ação pedagógica realizada durante todo o ano letivo que tem por 

finalidade a exposição da integralidade do processo de desenvolvimento das crianças na 

primeira infância, visando a realização de diversas atividades e jornadas de experiências que 

evidenciam o protagonismo das crianças no processo de aprendizagem.  

O tema da X Plenarinha é: Criança arteira: faço arte, faço parte. 
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Projeto: O Brincar como direito dos bebês e das crianças: Considerando que ao brincar, 

a criança explora o seu mundo por meio de materiais e brinquedos, envolvendo-se em 

atividades desafiadoras que a conduz em situações de aprendizagem e, a se desenvolver de 

forma espontânea e intencional, as ações do projeto deverão contemplar as necessidades e 

interesses de bebês e crianças. 

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

O projeto tem por objetivo ressignificar práticas que envolvem a alimentação escolar, bem 

como ampliar a compreensão sobre a importância dos bons hábitos alimentares, não apenas 

na Instituição Educativa, mas sobretudo no contexto familiar e social das crianças. 

Transição Escolar: trajetórias na Educação Básica do Distrito Federal: Com o intuito de 

favorecer a permanência e o sucesso da escolarização na Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal e dar continuidade às ações de institucionalização da Transição Escolar.  

         Além desses projetos, priorizamos o trabalho pedagógico a partir partindo dos 

interesses e necessidades de cada turma, privilegiando o momento de escuta sensível 

e as demandas infantis, possibilitando que nossas crianças se tornem protagonistas e 

corresponsáveis pelo planejamento e construção de saberes compartilhados na 

escola. Pesquisas, histórias, musicalidades, brincadeiras e experiências fazem parte do 

nosso cotidiano e compõem o nosso planejamento semanal. 

         Também como estratégia, sugerimos o trabalho com grupos diversificados onde cada 

criança tem autonomia para escolher qual tipo de atividade e material pretende utilizar, sem 

a interferência da professora, e, em outros momentos, fazemos uso de atividades mais 

direcionadas, de acordo com a temática escolhida.. 

         Estimulamos o uso de materiais não estruturados como rolinhos de papel, 

embalagens diversas, conchinhas, sucatas e elementos da natureza, que devem estar à 

disposição das crianças para o livre manuseio e experimentação, incentivando sua 

criatividade e seu universo imaginário, contemplando ações de sustentabilidade e 

preservação. 

         Estruturamos nossa dinâmica de trabalho da seguinte forma: 

2ª feira: Regência e Coordenação Externa. 

3ª feira: Regência e Planejamento. 

4ª feira: Regência e Coordenação Coletiva. 

5ª feira: Regência e Coordenação Individual e/ou participação de cursos da EAPE. 

6ª feira: Regência e Coordenação Externa. 

         E para finalizar, somos parte de um Projeto de Inovação, onde pretendemos nos 

tornar uma Comunidade de Aprendizagem. No decorrer do ano letivo, faremos a 
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implementação de diferentes dispositivos pedagógicos, que irão contribuir para a 

produção, reprodução e transformação da cultura em nossa comunidade educativa. 

         Desejamos que você desenvolva um excelente trabalho e diante de qualquer dúvida 

ou dificuldade, procure a nossa equipe, que estará sempre à disposição para auxiliar no que 

for necessário.  

       Equipe do Jardim de Infância 21 de Abril. 

 

 

 

Anexo 2 - Formulário I - Destinado aos professores 

 

- Qual é o papel do Coordenador Pedagógico da escola? 

 

- O que é Coordenação Pedagógica? 

 

- O que precisa ser potencializado nos encontros de Coordenação Pedagógica? 

 

- Quais as temáticas e questões você deseja inserir nas Coordenações Pedagógicas? 

 

- Você tem conhecimento dos acordos de convivência e organização do espaço e do 

tempo da Coordenação Coletiva? 

 

- Qual é o melhor instrumento para o registro das discussões e encaminhamentos do 

grupo? 

 

- É necessário a leitura dos pontos discutidos e encaminhamentos do encontro anterior, 

no início de cada Coordenação Pedagógica? 

 

- É importante a elaboração de um cronograma de atividades a serem desenvolvidas, 

juntamente com você, nos dias de coordenação? 

 

 

Anexo 3 - Formulário II - Destinado aos professores 

 

1. Em relação à formação continuada, existe a valorização dos profissionais? 

 

2. Há momentos para reflexão e escuta da equipe quanto às dificuldades pedagógicas 

vivenciadas? 

 

3. No Plano de Ação da Coordenação Pedagógica são planejadas formações para as 

coordenações coletivas realizadas, com temas sugeridos pelo grupo? 

4. De que forma a Unidade Escolar incentiva e apoia os professores a participarem de cursos 

de formação continuada? 

 

5. Qual é o curso que você realiza atualmente? 
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6. Você acredita que os professores desta Unidade Escolar estão em processo de formação 

continuada? 

 

7. Como você considera que suas experiências são validadas nesta Unidade Escolar? 

 

8. Existem momentos para interações e trocas de experiências durante as coordenações 

pedagógicas? 

 

9. A Unidade Escolar oferece suporte e apoio aos professores recentes na atuação com a 

Educação Infantil quanto ao uso de estratégias e metodologias de aprendizagem? 

 

10. Você se sente segura para expor suas fragilidades e solicitar apoio quando necessário à 

Coordenação Pedagógica ou Equipe Gestora? 

 

11. Como é possibilitada aos profissionais de educação realizar palestras, oficinas e 

momentos de formação para a equipe? 

 

12. Você participa(ou) da elaboração do Projeto Político Pedagógico 2022? 

 

13. Suas sugestões e ideias para melhoria do ambiente escolar ou da organização do trabalho 

pedagógico foram acolhidas? 

 

14. Essa Unidade Escolar comemora os aniversários dos profissionais da educação? 

 

15. São realizadas confraternizações esporádicas como forma de acolhimento e 

agradecimento pelo trabalho realizado pela equipe? 

 

16. A equipe costuma disponibilizar mensagens motivacionais, recados ou bilhetes 

semanais? 

 

17. São realizadas ações que reconhecem e valorizem os educadores enquanto participantes 

ativos do processo educativo (professores, secretário, equipe gestora, merendeiros e demais 

profissionais)? 

 

18. São realizadas homenagens conforme datas comemorativas ou em outros 

momentos/projetos? 

 

19. Essa Unidade Escolar promove a organização, a higienização e a preparação dos 

espaços educativos de forma adequada às necessidades e às demandas apresentadas pelos 

educadores para a implementação do planejamento? 

 

20. Essa Unidade Escolar oferece recursos materiais e didáticos adequados para a sua 

atuação docente? 

 

Anexo 4 - Histórico dos projetos específicos de cada turma, realizados no decorrer do 

ano letivo de 2021. 
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Professora Cínthia - 1º Período A: “É uma turma de integração inversa com boa 

participação durante os encontros acolhedores, tendo em média sempre de oito a dez 

crianças por encontro. São bastantes participativos e interessados nos temas escolhidos por 

eles mesmos.” 

Primeiro semestre: Origem do Desenho - Sorvetes e Picolés - Cachorros - Plantação e 

Cuidados com as Plantas - Flores e Frutas - O que precisa para ser médico(a)? -  Semana 

do Brincar - Como fazer bolo e omelete? -  Todos contra a Dengue -  Horta -  Alimentação 

Saudável -  Festa Junina. 

 

Segundo semestre: Protocolos de Segurança contra Covid-19 para o Retorno Presencial -  

Semana de Acolhimento -  Super Heróis -  Letras, Nomes e Números -  De onde vêm as 

Conchas? -  Insetos -  Semana da Criança -  Jogo de Futebol -  Joaninha -  Abelha -  Besouro 

- Centopeia -  Borboletas -  Escorpião -  Aranha -  A origem do nome de cada criança. 

 

Professora Cláudia - 1º Período B: “É uma turma de integração inversa, com boa 

participação nos encontros e das famílias. Porém a devolutiva das atividades na plataforma 

ainda é pequena. Demonstram bastante interesse nas pesquisas relativas aos temas 

escolhidos por eles.” 

 

Primeiro semestre: Animais Selvagens - Animais Marinhos - Animais Domésticos - Animais 

de Estimação - Animais que voam - Semana do Brincar -  Todos contra Dengue -  Dinossauros 

-  Festa Junina. 

 

Segundo semestre: Protocolo de Segurança contra Covid-19 para o Retorno Presencial -  

Unicórnios -  Chocolate -  Pokémon -  Elementos da Natureza -  Acolhimento -  Borboletas -  

Semana da Criança -   Gatos -  Curicaca -  Arte com nome e sobrenome -  Centopéia -  Piolho 

de cobra -  Natal. 

 

Professora Alzira - 2º Período A: “É uma turma de integração inversa que eu acompanho 

desde o primeiro período, com duas crianças com necessidades educacionais especiais, 

sendo quatro crianças novas. Uma está no seu primeiro ano de escolaridade e as demais 

vêm de escolas particulares. 

É uma turma muito boa que interage muito com seus pares, são curiosos,  

questionadores, gostam de expressar sua opinião, falam bastante e usam muito de sua 

imaginação e criatividade. A maioria das famílias participa, acolheram bem a proposta da 

escola e desenvolvem o trabalho de pesquisa com suas crianças.” 

 

Primeiro semestre: Pôneis - Animais de Hábitos Noturnos - Unicórnios - Dinossauros - 

Tubarões - Raposa - Pássaros - Semana do brincar -  Meio Ambiente -  Todos contra a 

Dengue - Piratas -  Festa Junina. 

 

Segundo semestre: Protocolos de Segurança contra Covid-19 para o Retorno 

Presencial - Papai Noel -  Grilos e Gafanhotos -  Pica-pau -  Tintas naturais -  Semana da 

Criança -  Lagartas e Borboletas - Cães -  Fênix. 

 

Professora Cristina - 2º Período B: “Turma do segundo período B, matutino, integração 

inversa composta por dezesseis crianças. Dessas, sete são meninas e nove meninos. A 
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maioria delas frequenta o nosso Jardim desde o ano passado.  As demais vieram de 

instituições privadas.   

São crianças alegres, comunicativas e que interagem satisfatoriamente com a 

professora e seus pares. São curiosas, questionadoras e sempre em busca de novos 

interesses.  

As interações são realizadas diariamente por meio do Google Meet, plataforma Sala 

de Aula com o que denominamos de Encontros Acolhedores como uma maneira 

descontraída, sem sistematizações, com propostas de atividades lúdicas contemplando os 

campos de experiência do Currículo em Movimento e priorizando os interesses específicos 

da turma.  

Todas as famílias manifestaram terem acesso aos dispositivos tecnológicos para 

postagem das atividades. No entanto, cerca de seis crianças ainda não oportunizaram as 

suas participações nos encontros online e/ou não realizaram as devolutivas das atividades 

na plataforma digital.” 

 

Primeiro semestre: Desenho e Pintura - Animais Peçonhentos - Jogos e Brincadeiras - 

Truques de Mágica - Halloween - Sereias e Flores - Animais Selvagens -  Animais Marinhos 

- Animais Domésticos e de Estimação - Semana do Brincar - Todos contra a Dengue -  

Dinossauros -  Dente de Leite -  Festa Junina. 

 

Segundo semestre: Protocolos de Segurança contra Covid-19 para o Retorno Presencial - 

Dentição -  Pokémon - Dragões - Hot Wheels - Parques e Parquinhos - Arte e Pintura - 

Cigarras - Semana da Criança -  Piolho de Cobra -  Tatu bola -  Curicaca -  Escorpião -  Leões. 

 

Professora Antônia - 2º Período C: “É uma turma composta por dezenove crianças,  sendo 

oito meninos e onze meninas. Todas as crianças mantêm contato com a escola através do 

whatsApp e da plataforma Google Sala de Aula.  

A turma é interessada e participativa e a maioria escreve o nome sem o auxílio da 

ficha. Estão devolvendo as atividades dentro do prazo estipulado. Três crianças não 

participam dos encontros acolhedores e só postam as atividades propostas.” 

 

Primeiro semestre (professora Antonia): Família - Escola - Brasília - Leitura e Escrita - 

Números - Palavras em Inglês - Desenho e Pintura - Semana do Brincar - Dentes -  Combate 

à Dengue -  Aniversário -  Animais Domésticos -  Festa Junina. 

 

Segundo semestre: Protocolos de Segurança contra Covid-19 para o Retorno Presencial -  

Estações do Ano -  Filmes da Disney -  Super Heróis -  Histórias Infantis -  Brincadeiras com 

Água -  Bichinhos de Jardim -  Joaninhas -  Borboletas -  Letras e Nomes - Números e 

Quantidades -  Direitos e Deveres da Criança -  Escorpiões. 

 

Professora Wilza - 1º Período C: É uma turma participativa, interessada, comprometida e 

gostam de dar sua opinião durante os encontros. As crianças mostram bastante autonomia. 

Existe uma participação ativa dos familiares em determinados temas.  

Em relação à escuta sensível dos interesses de aprendizagem, expressaram-se bem 

conforme os seus pensamentos. Alguns interesses relatados foram unânimes como: brincar, 

brincadeiras, desenhos e alimentação saudável e não saudável.  
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Atualmente das dezenove crianças, cinco delas não estão participando dos encontros 

acolhedores e nem fazendo a devolutiva das atividades propostas na plataforma de forma 

ativa e frequente.” 

 

Primeiro semestre: Brincadeiras de Roda - Brincadeiras - Desenho - Alimentação Saudável 

- Cuidados com as Plantas - Receitas de Família -  Semana do Brincar -  Lidando com as 

Emoções -  Todos contra Dengue -  Dinossauros -  Festa Junina. 

 

Segundo semestre: Protocolos de Segurança contra Covid-19 para o Retorno Presencial -  

Acolhimento das Crianças -  Arco-Íris -  Extraterrestres -  Tubarão -  Ninja -  Cobras -  Leões 

- Joaninha -  Letras e Nomes -  Trabalho com Origem do Nome -  Arte com o Nome -  

Escorpiões. 

 

Professora Marina - 1º Período D: “É uma turma de integração inversa e em geral as 

crianças têm participado assiduamente dos encontros acolhedores,  demonstrando alegria e 

interesse.  

Já nas postagens de atividades na plataforma, a metade da turma faz as devolutivas. 

A interação entre os pares tem acontecido naturalmente onde há um espaço de fala garantido.  

É um grupo que vem aprendendo a escutar mais os coleguinhas demonstrando 

autocontrole e respeito. Seguimos criando laços afetivos cada vez mais fortes.” 

 

Primeiro semestre: Sorvete - Caracol - Cuca - Saci Pererê - Arco-íris - Cachorros - Dia e 

noite - O Sol e a Lua - Gatos -  Semana do Brincar -  Pizza -  Todos contra a Dengue -  

Formigas -  Festa Junina. 

 

Segundo semestre:  Protocolos de Segurança contra Covid-19 para o Retorno Presencial -  

Acolhimento das Crianças -  Pombos - Abelhas - Brinquedos e Brincadeiras - Letras e Nomes 

-  Neve -  Semana da Criança - Livros e Histórias - Compartilhando Saberes -  Centopeia - 

Animais Marinhos. 

 

Professora Alcione - 2º Período D: “É uma turma de integração inversa com dois casais de 

gêmeos que não são regulares nos encontros. A maioria dos familiares trabalham fora.  

As crianças ficam com auxiliares ou com os responsáveis que trabalham no mesmo 

horário dos encontros. Na devolutiva das atividades da plataforma apresentam melhora. 

Poucos pais ficam em casa para auxiliar as crianças. Não são participativos nas pesquisas, 

porém nos encontros acolhedores sim.  

São alegres e respeitam os combinados, têm autonomia, gostam de contar histórias, 

cantar e participar de todas as atividades com motivação.” 

 

Primeiro semestre: Céu e Estrelas - Bichinhos de Jardim - Insetos - Unicórnios Alimentação 

Saudável - Eu sou assim - Semana do Brincar - Todos contra Dengue -  Animais de Estimação 

- Animais Selvagens - Animais da Fazenda -  Festa Junina. 

 

Segundo semestre:  Protocolos de Segurança contra a Covid-19 para o Retorno Presencial 

-  Acolhimento das Crianças - Abelhas - Elefante - Gato - Macaco - Foca - Joaninha - 

Escorpiões - Semana da Criança - Girafa - Aranha - Letras e Nomes - Cachorros - Borboletas. 
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Professora Ludmilla - 2º Período E: “A turma é composta por vinte e uma crianças sendo 

sete meninas e quatorze meninos. Todas as crianças da turma possuem cinco anos 

completos, sendo que dezenove já estudavam na escola em 2020 e dois vieram da rede 

privada.  

São crianças comunicativas, alegres e interagem com grande animação com a 

professora. Em geral a turma tem participado com assiduidade dos Encontros Acolhedores e 

das postagens das atividades na plataforma Google Sala de Aula. Demonstram sempre muito 

interesse em tudo que é sugerido.  

Os Encontros Acolhedores acontecem da seguinte forma: de segunda a quinta em 

pequenos grupos e na sexta-feira, com a turma toda para compartilharem suas descobertas 

da semana. As famílias acolheram muito bem a proposta da escola.” 

 

Primeiro semestre: Origem do Nome - Dragões - Unicórnios - Dinossauros - Músicas -  

Semana do Brincar -  Todos contra Dengue - Números e Quantidades - Festa Junina. 

 

Segundo semestre:  Protocolos de Segurança contra Covid 19 para o Retorno Presencial -  

Acolhimento - Neve - Super Heróis - Peixes - Sereias - Tubarões -  Elementos da Natureza -  

Patrulha Canina - Alienígenas - Semana da Criança - Ninjas - Livros e Biblioteca -  

Compartilhamento de Saberes - Escorpiões. 

 

Professora Adelma - 2º Período F: “É uma turma interessada, composta por vinte e uma 

crianças, com boa participação e interação nos encontros acolhedores.  As crianças são 

comunicativas e se interessam pelos temas escolhidos pela turma.  Algumas ainda 

apresentam poucas devolutivas, seja nos encontros acolhedores ou nas atividades propostas 

na plataforma.  

Dessas vinte e uma crianças, nove delas quase não aparecem nos encontros.” 

 

Primeiro semestre: Letras e Nomes - Números  e Quantidades - Cuidados com os Animais 

- Estrelas - Arco-Íris - Estados da Água - Semana do Brincar - Todos contra a Dengue -  Festa 

Junina. 

 

Segundo semestre:  Protocolos de Segurança contra Covid-19 para o Retorno Presencial -  

Acolhimento das Crianças - Aranha - Desenho - Brincadeiras com Água - Origem das Fadas 

-  Formigas - Cores - Dente de Leite - Gafanhotos - Escorpiões - Joaninha. 

 

 

Anexo 5 - Histórico dos Projetos Específicos de cada turma, realizados no decorrer do 

ano letivo de 2022. 

 

Projetos realizados no 1º Semestre 

 

PROJETO SISTEMA SOLAR    

 

OBJETIVO GERAL 

Iniciar o trabalho de pesquisa e investigação sobre o que as crianças querem saber: 
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1. O sol tem fogo? 
2. Quais são os planetas? 
3. Qual o tamanho da terra? 
4. Queremos conhecer mais sobre a terra! 
5. Como é ser um astronauta? 
6. De onde vem as estrelas? 
7. O que é um buraco negro? 
8. De onde vem os meteoros? 

 

 

Atividades Desenvolvidas  Campos de Experiência Objetivos de Aprendizagem 

Observação da pintura do sistema solar e 
expressar com falas o entendimento das 
quantidades, características; 
 
Trabalho com a palavra SISTEMA SOLAR 
(Quantas letras,que letra é essa?); 
 
Desenho livre e escrita do sistema solar 
utilizando colagem com elementos colhidos 
dos jardins, como sementes, 
folhas,gravetos,etc; 
 
A partir da imagem ilustrativa do atlas 
astronômico ,fala sobre o Sol ,suas 
características principais;  
 
Confecção do Sol ,com EVA ,lantejoulas e 
tintas; 
 
Trabalho com a palavra SOL (Quantas 
letras,que letra é essa?com que letra 
começa?); 
 
Recolhimento das principais falas das 
crianças sobre o que entenderam do sol ,e 
confecção do mural sobre o tema; 
Uso da imagem de mercúrio  retirada de um 
livro,para trabalhar com seu 
conceito,características e curiosidades; 
 
Trabalho com a palavra MERCÚRIO 
(Quantas letras,quais letras na palavra?); 
 
Confecção do planeta mercúrio com papelão 
reciclado ,areia do parquinho ,cola e tinta 
amarela; 
 
Recolhimento das principais falas das 
crianças sobre o que entenderam do planeta 
mercúrio para a confecção do mural sobre o 
tema; 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 
transformações 
 
Traços,sons e cores 
 
Escuta,fala,pensamento e 
imaginação 
 
O eu, o outro e o nós 
 

Registrar os experimentos realizados 
por meio de desenhos; 
 
Desenvolver a sensibilidade, 
sentimentos e imaginação por meio da 
apreciação e da produção artística;  
 
Descrever e interpretar imagens 
dispostas em variados suportes 
(fotografias, pinturas, objetos, 
esculturas, cenas cotidianas, gravuras 
e obras de artistas) 
 
Explorar e manipular materiais 
tridimensionais com diversas 
superfícies, planos, formas, volumes e 
objetos (areia molhada, argila, massa 
de modelar, dentre outros), 
modelando suas formas e texturas 
para criar obra artística; 
 
Expressar-se por meio das palavras 
de forma clara e organizada; 
 
Reconhecer e valorizar o uso 
adequado das palavras; 
Participar de conversas em grupos, 
apoiando-se não apenas na fala 
complementar do adulto, mas também 
em sua memória; 
 
Reconhecer as diferentes 
possibilidades de escolha de materiais 
para a realização de pinturas (papel, 
pisos, paredes, guache, gizão de cera, 
giz, pincel etc.); 
 
 Manipular e reproduzir maquetes, 
mapas e globos com materiais 
diversificados. 
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A partir da imagem de Vênus ,conversa 
sobre conceito ,principais características e 
curiosidades; 
 
Trabalho com a palavra VÊNUS (Quantas 
letras,que letra é essa?); 
 
Confecção do planeta Vênus com papelão 
reciclado ,massa de modelar seca ,e tinta 
vermelha e amarela; 
 
Recolhimento das principais falas das 
crianças sobre o que entenderam do planeta 
vênus para a confecção do mural explicativo 
sobre o tema; 
 
Uso do globo terrestre para falarmos sobre o 
planeta terra,suas características gerais; 
 
Trabalho com a palavra TERRA (Quantas 
letras,que letra é essa?); 
 
Uso de folhas ,areia do parquinho ,e gel de 
cabelo para confecção do planeta terra em 
objeto circular; 
 
Conversa sobre o conceito de seres 
vivos,quais os seres vivos que encontramos 
na terra,os tipos ,a importância e riqueza do 
nosso planeta; 
 
Trabalho em grupos: seres vivos 
(Fauna,flora,humanos) e tipos de 
águas(mar,oceano,rios e lagoas) para 
encontrar nas revistas essas imagens e 
recortar,mostrando para o grupo 
,identificando onde se encontra (na 
floresta,na cidade,na praia).Colar no cartaz 
do grupo ,representando a riqueza do nosso 
planeta terra; 
 
Conversa sobre o que é um satélite,nosso 
satélite natural que é a lua ,sua origem,tipos 
de lua,etc; 
 
Trabalho com a palavra LUA (Quantas 
letras,quais são as letras que temos na 
palavra?); 
 
FalaR sobre marte, características e 
curiosidades; 
 
Trabalho com a palavra MARTE (Quantas 

Compreender que as regras são 
passíveis de questionamento, 
discussão e reformulação entre os 
elementos do grupo 
 
Reconhecer e diferenciar letras, 
números, desenhos e outros sinais 
gráficos. 
 
Perceber a importância da utilização 
das letras do alfabeto para a escrita de 
palavras. 
 
Conhecer e utilizar gradativamente os 
elementos visuais e sonoros da 
representação teatral: personagens, 
texto, caracterização, cenário e 
sonoplastia. 
 
Criar e improvisar situações cênicas 
em jogos de faz de conta. 
 
Realizar ações relacionadas ao 
consumo sustentável (economia de 
matéria prima, água, energia) e 
atitudes como reduzir, reciclar e 
reutilizar, desenvolvendo práticas de 
cuidado com o meio ambiente. 
 
Participar de feiras, exposições e 
mostras de trabalhos científicos, em 
interface com outras linguagens 
 
Expor ideias e fatos com e sem auxílio 
de adultos e utilização de recursos 
como ilustrações, objetos etc. 
 
Reconhecer e valorizar a oralidade 
como forma de expressar desejos, 
experiências, necessidades e 
opiniões.  
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letras,quais são as letras que temos na 
palavra?); 
 
Uso de embalagem redonda para confecção 
do planeta marte, além de tinta e recursos 
encontrados na natureza; 
 
Conversa  a partir de fotografias do planeta 
Júpiter,características e curiosidades; 
 
Palavra JÚPITER, quantas letras?Que letra 
começa?Quais letras temos na palavra? 
 
Uso do objeto circular para fazer uma 
pequena bola e customizar pra  fazer as 
características do planeta júpiter; 
 
FalaR sobre SATURNO, características, 
curiosidades; 
 
Palavra SATURNO, quantas letras?Que letra 
começa?Quais letras temos na palavra? 
 
Confecção de saturno introduzindo o 
conceito astrológico de sorte,saturno traduz 
todas as sortes,o que é sorte e felicidade ,a 
partir daí trabalharmos com colagens e cores 
que traduzem segundo as crianças; 
 
Falar sobre URANO, características, 
curiosidades; 
 
Palavra URANO, quantas letras?Que letra 
começa?Quais letras temos na palavra?; 
 
Confeccionar o planeta URANO a partir do 
uso de pratos plásticos e recursos que 
permitam exprimir a ideia de frio e gelo; 
Fala sobre como é ser um astronauta,como 
funciona a profissão, o que fazem; 
 
Palavra ASTRONAUTA, quantas letras?Que 
letra começa?Quais letras temos na 
palavra?; 
 
Customização da roupa das crianças de 
astronauta com as famílias; 
 
Viagem ao espaço a partir de recursos 
audiovisuais,perpassando por planeta por 
planeta; 
 
Conversa sobre Netuno, características e 
curiosidades a partir das fotos; 
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Conversa: O que são estrelas? De onde 
surgiram? Como descobriram ?Uso de 
imagens e fotos de estrelas; 
 
Palavra ESTRELAS, quantas letras?Que 
letra começa?Quais letras temos na palavra? 
 
Confecção da estrela pertencente à posição 
do sol de cada criança, com uso de areia 
colorida e elementos brilhosos, a partir das 
características observadas; 
 
Compreender e incentivar entre seus pares a 
conservação, o uso racional e o 
reaproveitamento de objetos utilizados 
individual e coletivamente; 
 
Conversa sobre o que são os meteoros,como 
surgem,tipos; 
 
Palavra: METEORO (Com que letra 
começa?Quais letras existem na 
palavra?Quantas letras?)Uso de imagens 
para ilustrar a discussão; 
 
Confecção de meteoros com pedras grandes 
encontradas no jardim ,tintas e palitos de 
picolé; 
 
VÍdeo sobre o que são os buracos 
negros,como surgem,tipos; 
 
Palavras: BURACO NEGRO (Com que letra 
começa?Quais letras existem nas 
palavras?Quantas letras?); 
 
Confecção de buracos negros com uso de 
lãs e pequenos teas produzindo um balaio de 
gato; 
 
Construção da maquete do sistema solar a 
partir de todos os recursos e obras que as 
crianças fizeram!Uso de pedaços de papelão 
firme e outros materiais para ajudarmos a 
ilustrar,como tintas,gizes,lápis e outros 
recursos;  
 
Exposição das maquetes e apresentação do 
sistema solar das maquetes para as demais 
crianças e funcionários da escola. 
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Responsáveis: 

Ana Cristina Vogado Ribeiro. 

 

Avaliação no projeto: quais as estratégias e práticas avaliativas que foram utilizadas? 

Uso de imagens,atlas,pesquisas a partir de recursos tecnológicos; 
Trabalho com materiais reciclados e reutilizados,além de elementos encontrados nas dependências dos jardins e 
espaços da escola; 
Conversas e espaços para as crianças expressarem e compartilharem seus conhecimentos e experiências sobre a 
temática; 
Trabalho com letras,quantidades e fonemas das palavras chave e principais temas do projeto; 
Uso da imaginação e vídeos para experimentar e conhecer um pouco do sistema solar; 
Espaço para exposição e troca dos conhecimentos através da produção artística das crianças. 

 

Avaliação do projeto: realizada pelas crianças e pelos docentes. 

O projeto sistema solar foi um projeto de grande riqueza,e troca de conhecimento. Pudemos desbravar e perpassar 
por todas as questões e curiosidades das crianças, utilizando música ,vídeos, obras de arte, fotografias, e 
representações. Acredito que contemplou de forma significativa os objetivos que desejamos, além de desenvolver 
e construir autonomia e diferentes habilidades em cada criança. 

 

 

PROJETO FORMIGAS    

 

OBJETIVO GERAL  

Iniciar o trabalho de pesquisa e investigação sobre o que as crianças querem saber: 

- Como nascem as formigas?  

- Do que as formigas se alimentam? 

- O que elas fazem?  

- Quais tipos de formigas? 
- E as espécies?  
- Por que elas gostam de doce?   
- Qual é o seu formato?  

 

Atividades Desenvolvidas  Campos de Experiência Objetivos de Aprendizagem 

Para apresentar o tema às crianças  foi feita 

uma conversa informal, onde elas falaram 

tudo que conheciam e o que queriam saber  

sobre o tema abordado. 

 

Por meio de pesquisas de campo em torno 

da escola e dos formigueiros,  desenhos 

 Ampliar seu conhecimento sobre  as 

formigas e suas peculiaridades. 

 

Ampliar o repertório e a criação de 

produções artísticas individuais e 

coletivas, nas diversas linguagens 

artísticas, desenvolvendo a dimensão 

estética. 
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feitos pelas crianças, vídeos, músicas, 

dança. 

 

Filme: Vida de Inseto, confecção de 

formigas com uso de rolinho de papel 

higiênico, confecção de um cartaz, com os 

tipos de formigas com ajuda de todas 

crianças. 

 

Ao término fizemos um filme com as 

crianças falando do Projeto Formigas, como 

foi e o que aprenderam; 

 

Reconhecer a letra F; Escrever seu nome; 

Reconhecer figuras; Ouvir Histórias; 

Reconhecer as cores; Experimentar 

misturas de cores; Distinguir noções de 

largura, comprimento, fino, grosso, curto, 

comprido;Reconhecer as formas 

geométricas; Modelar formas diversas; 

Cooperar na organização da sala; 

Comportar-se em diversas atitudes. 

Foi proposto para as crianças fazerem uma 

atividade de criar um formigueiro com 

cartolina,  giz de cera,  folhas secas picadas 

e cola.  

Além das perguntas respondidas acima, 

fizemos também uma pesquisa com as 

crianças, para saber quantos anos vive uma 

formiga e descobrimos que as rainhas 

vivem até 15 anos, as operárias vivem de 5 

a 7 anos, mas em geral não passam de 

aproximadamente 03 anos.  

Em seguida  montamos  nosso mural com 

os desenhos, e trabalhos feito em sala com 

as crianças; 

 

Participar e ampliar suas diversas 

formas de comunicação (gestual e 

verbal). 

 

Expressar-se livremente, por meio de 

desenhos e pinturas, verbalizando o 

significado de sua produção. 
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O projeto desenvolvido teve por objetivo 

estabelecer uma relação das crianças com 

os bichinhos de jardim, em específico as 

formigas, com os conteúdos didáticos, por 

meio do conhecimento das formigas as 

crianças puderam expressar seus 

sentimentos em trabalhos lúdicos, pinturas 

e nas entonações de músicas.  

 

 

Responsáveis: 

Sônia 

 

Avaliação no projeto: quais as estratégias e práticas avaliativas que foram utilizadas? 

Despertar nas crianças o interesse pelas formigas, levando a compreender que as formigas estão presentes em 

nosso meio ambiente, e o quanto são importantes para o mesmo. Isso faz com que a criança seja capaz de relatar 

sua vivência. 

 

Avaliação do projeto: realizada pelas crianças e pelos docentes. 

A avaliação com as crianças foi um processo de acompanhamento e desenvolvimento, o qual aconteceu atrelado à 

observação atenta e frequente, o qual  possibilitou  à professora condições para melhores registros. 

Utilizamos a formiga como recurso para aprendizagem, foi elaborado o “Projeto ‘Formigas”, com a finalidade de 

despertar na criança o interesse pela vida das formigas. Este método alternativo facilita o aprendizado, por meio 

das músicas, desenhos, jogos e atividades que foram estímulos para o desenvolvimento das atividades e 

consequentemente, as descobertas da criança no seu processo de ensino-aprendizagem. 

 

Projeto: Meu amigo Pedro tem Síndrome de Down. 

 

OBJETIVO GERAL : 

Iniciar o trabalho de pesquisa e investigação sobre o que as crianças querem saber: 

- Quem é o Pedro? 

- Por que o Pedro é diferente de nós? 

- Por que ele não fica em sala conosco? 

- O que é Síndrome de Down? 

- O que isso significa? 

- Existem outras pessoas assim? 

- Como o Pedro gosta de brincar com a gente? 

- Como podemos ser amigos do Pedro? 

 



 

 

179 

Atividades Desenvolvidas  Campos de Experiência Objetivos de Aprendizagem 

Rodinha de conversa e escuta das crianças 

 

 

 

Musicalidade/ Movimento corporal 

 

 

 

Histórias 

  

 

 

Rotina: Calendário/Quantos somos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brincadeiras 

 

 

 

 

Roda de conversas/reflexão 

 

 

 

 

 

Vídeos/desenhos 

 

 

 

 

 

Música “Ninguém é igual a ninguém” 

 

 

 

Reflexões: 

 Ampliar as relações interpessoais, 

desenvolvendo afeto, atenção, limites 

e atitudes de participação e 

cooperação.  

 

Criar e valorizar movimentos pela 

utilização de diferentes modalidades 

de dança.  

 

Demonstrar interesse em situações 

individuais e coletivas de leitura, como 

forma de vivência estética. 

 

Acompanhar o registro de números em 

situações do cotidiano: a quantidade 

de crianças (presentes e ausentes) e a 

quantidade de objetos da mesma 

natureza (bolas, bonecas…).  

Vivenciar rotinas: organização dos 

tempos, espaços e materiais, de modo 

a construir, gradualmente, sua 

autorregulação e autonomia. 

 

Demonstrar controle e adequação do 

uso de seu corpo em brincadeiras e 

jogos na escuta e reconto de histórias, 

em atividades artísticas, entre outras. 

 

Compreender que as regras sociais de 

diferentes povos fazem parte de sua 

identidade e história e que precisam 

ser respeitadas.  

 

Identificar e utilizar diferentes 

possibilidades de comunicação com as 

pessoas do convívio social, 

respeitando e negociando as regras 

sociais.  

 

Demonstrar empatia pelos outros 

percebendo que as pessoas têm 

diferentes sentimentos, necessidades 

e maneiras de pensar e agir. 
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Como podemos brincar com o amigo? 

Como se escreve o nome do amigo? 

Quantas letras têm? 

Como é o amigo fisicamente? 

Produção de arte individual ou coletiva 

 

 

Ampliar as relações interpessoais, 

desenvolvendo com adultos o afeto, 

atenção, limites e atitudes de 

participação e cooperação. 

 

Expor ideias e fatos com e sem auxílio 

de adultos e utilização de recursos 

como ilustrações, objetos etc. 

Reconhecer e diferenciar letras, 

números, desenhos e outros sinais 

gráficos.  

 

Registrar, de forma paulatina, o 

alfabeto, principalmente quando 

associado a um nome familiar.  

 

Expressar ideias e sentimentos por 

meio do desenho, comunicando 

experiências de lugares, pessoas e 

objetos.  

 

Participar e ampliar suas diversas 

formas de comunicação (gestual e 

verbal).  

 

Expressar-se por meio das palavras de 

forma clara e organizada. 

 

Relacionar números às suas 

respectivas quantidades e identificar o 

antecessor e sucessor. 

  

Demonstrar valorização das 

características de seu corpo (cor dos 

olhos, cabelos, pele) e respeitar as 

características dos outros (crianças e 

adultos) com os quais convive. 

 

Responsáveis: 

Professora: Alyne Ferro. 

Coordenadora: Juliana Cardoso Azevedo Ávila. 

 

Avaliação no projeto: quais as estratégias e práticas avaliativas que foram utilizadas? 
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A avaliação de aprendizagem dentro da educação infantil se dá por meio de observação criteriosa sobre diversos 

aspectos que permeiam o desenvolvimento das crianças nessa faixa etária. 

 

Avaliação do projeto: realizada pelas crianças e pelos docentes. 

Observa-se que as crianças de toda a escola e não só a da turma em específico, desenvolveram habilidades de 

empatia, do cuidado com o outro e principalmente do respeito ao que o outro se apresenta, a forma e o tempo em 

que aprende. Nota-se isso no contato e na socialização com o amigo deficiente, que no início se dava com medo, 

receio e insegurança. Hoje, as crianças se relacionam com mais leveza e respeito às possibilidades de 

aprendizagem possíveis. Têm atitudes amáveis e empáticas com ele e com outros deficentes, querendo ajudar, 

querendo brincar, tentando ensinar. 

 

 

PROJETO DINOSSAUROS    

 

OBJETIVO GERAL  

Iniciar o trabalho de pesquisa e investigação sobre o que as crianças querem saber: 

- O que é dinossauro?  
- O que eles comem?  
- Eles são carnívoros?   
- Tudo sobre o T Rex e triceratops? 
- Quais os tipos de dinossauros? 
- Como é uma floresta de dinossauros? 
- Tudo sobre dinossauros! 
- Como os vulcões e meteoros extinguiram os dinossauros? 

 

Atividades Desenvolvidas  Campos de Experiência Objetivos de Aprendizagem 

1. Pesquisa junto com a família sobre 
o tema dinossauros. 
 

2. Levar e compartilhar com os amigos 
materiais e conhecimentos a 
respeito do tema. 
 
 

3. Assistir vídeos relacionados. 
 
 
 
 
 

4. Ouvir diversas histórias que falavam 
sobre: Espécies, características, o 
comiam e extinção. 
 
 

O EU, O OUTRO E O NÓS. 
 
 
CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS 
 
 
 
TRAÇOS, SONS , CORES 
E FORMAS 
 
 
 
 
ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTOS E 
IMAGINAÇÃO. 
 
 

Registrar os experimentos realizados 
por meio de desenhos; 
 
Desenvolver a sensibilidade, 
sentimentos e imaginação por meio 
da apreciação e da produção artística;  
 
Descrever e interpretar imagens 
dispostas em variados suportes 
(fotografias, pinturas, objetos, 
esculturas, cenas cotidianas, 
gravuras e obras de artistas) 
 
Explorar e manipular materiais 
tridimensionais com diversas 
superfícies, planos, formas, volumes 
e objetos (areia molhada, argila, 
massa de modelar, dentre outros), 
modelando suas formas e texturas 



 

 

182 

 
 

5. Escolha alguns dinossauros para 
buscar conhecimentos específicos. 
 
 
 

6. Colher coquinhos na área externa 
da escola. 
 

7. Confecção do dinossauro T-Rex 
com coquinhos, cola quente e tinta. 
 

8. Fazer colagem de serragem para 
confeccionar o dinossauro 
pterodáctilo. 
 

9. Confecção do dinossauro triceraptor 
com pedrinhas coloridas de aquário.  
 

10.  Pintar rolinhos de papel higiênico. 
 

11. Confeccionar o braquiossauro com 
os rolinhos pintados. 
 

12. Confeccionar o pterodáctilo com 
serragem. 
 

13. Confeccionar o estegossauro com 
gravetos e tinta guache. 
 

14. Confecção do vulcão com papelão, 
tinta e sementes vermelhas. 
 

15. Confecção do meteoro com papelão 
tinta e papel crepom. 
 

16. Experiência do vulcão com areia, 
vinagre, bicarbonato, detergente e 
tinta. 
 

17. Escavação no parque de areia. 
 

18.  Conhecer as letras que formam os 
nomes dos dinossauros. 
 

19. Tentativas de escritas dos nomes 
chaves do tema. 
 

20. Brincadeiras de circuito dos 
dinossauros. 
 

21. Confecção de patas de dinossauros. 
 

 
 
 
ESPAÇOS, TEMPOS, 
QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES. 
 

para criar obra artística; 
 
Expressar-se por meio das palavras 
de forma clara e organizada; 
 
Reconhecer e valorizar o uso 
adequado das palavras; 
 
Participar de conversas em grupos, 
apoiando-se não apenas na fala 
complementar do adulto, mas 
também em sua memória; 
 
Reconhecer as diferentes 
possibilidades de escolha de 
materiais para a realização de 
pinturas (papel, pisos, paredes, 
guache, gizão de cera, giz, pincel 
etc.); 
 
Compreender que as regras são 
passíveis de questionamento, 
discussão e reformulação entre os 
elementos do grupo 
 
Reconhecer e diferenciar letras, 
números, desenhos e outros sinais 
gráficos. 
 
Perceber a importância da utilização 
das letras do alfabeto para a escrita 
de palavras. 
 
Conhecer e utilizar gradativamente os 
elementos visuais e sonoros da 
representação teatral: personagens, 
texto, caracterização, cenário e 
sonoplastia. 
 
Criar e improvisar situações cênicas 
em jogos de faz de conta. 
 
 
Expor ideias e fatos com e sem auxílio 
de adultos e utilização de recursos 
como ilustrações, objetos etc. 
 
Reconhecer e valorizar a oralidade 
como forma de expressar desejos, 
experiências, necessidades e 
opiniões.  
 
Relacionar números às suas 
quantidades. 
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22. Passeio na área externa com patas 
de dinossauros. 
 

23. Desenhos sobre os dinossauros. 
 

24. Contar usar dinossauros como 
quantidades. 
 

25. Compartilhar o que já sabemos 
sobre o tema. 
 

26. Pintar ovo de dinossauro com tinha. 
 

27. Modelar dinossauros de massinha. 
 

28. Fazer gelatina em formatos 
dinossauros. 
 
 

 
Levantar hipóteses em relação à 
linguagem escrita, realizando 
registros de letras por meio de escrita. 
 
Escolher e folhear livros, procurando 
se orientar por temas e ilustrações, 
acompanhando a narrativa. 
 
 

 

Responsáveis: 

Wilza de Fátima Matos. 

 

Avaliação no projeto: quais as estratégias e práticas avaliativas que foram utilizadas? 

Compartilhar com os amigos o que descobriram sobre os dinossauros junto com suas famílias; 
Relatos dos seus conhecimentos e paixões a respeito do tema; 
construção de dinossauros, utilizando materiais não estruturados como: serragem, gravetos, folhas secas, 
coquinhos, pedrinhas de aquário, rolinho de papel higiênico e tintas. 
Conversas e espaços para as crianças expressarem e compartilharem seus conhecimentos e experiências sobre 
a temática; 
Trabalho com letras,quantidades e fonemas das palavras chave e principais temas do projeto; 
Uso da imaginação e vídeos para experimentar e conhecer um pouco dos dinossauros; 
Exposição no mural quadro negro central do Jardim para compartilhar como os demais a confecção de alguns 
dinossauros e algumas caractericas descobertas. 
Experiências como: construir um vulcão com areia no parquinho e fazer lava com vinagre bicarbonato, vinagre, 
detergente e tinta; escavação com pincel para descobrir dinossauros enterrados, feito de gesso no parque de areia 
como fazem os arqueólogos. 
Gravar um pequeno vídeo onde cada criança pode expressar o que já sabia sobre o tema e o que mais gostou de 
fazer. 
E ainda falta a experiência do ovo feito de gesso no balão e a gelatina nas forminhas de dinossauros. 

 

Avaliação do projeto: realizada pelas crianças e pelos docentes. 

As crianças de forma indireta avaliaram o projeto por suas expressões de contentamento, satisfação e alegria ao 
participar de cada atividade proposta, a emoção das descobertas e em participar das experiências, também de 
forma direta ao gravar o vídeo souberam falar do que descobriram e contaram que mais gostaram foi a experiência 
de construir o vulcão. 
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PROJETO: CARRINHOS E BONECAS 

OBJETIVO GERAL:  
Iniciar o trabalho de pesquisa e investigação sobre o que as crianças querem saber: 

- Os bonecos podem voar? 
- O que podemos usar para fazer uma boneca? 
- Como o carro é feito? 
- Como o ônibus é feito? 
- Como o carro anda sozinho? 

Atividades Desenvolvidas  Campos de Experiência Objetivos de Aprendizagem 

Escuta Escuta sensível: O que 
sabemos/ o que queremos saber sobre 
a temática. 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 
transformações 

Comunicar suas ideias e sentimentos a 
pessoas e grupos diversos, por meio de 
contatos diretos ou possibilitados pelas 
tecnologias da comunicação. 

 Trabalhando a palavra “BONECOS”:  
quantas letras?Que letra 
começa?Quais letras temos na palavra. 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 

 Estabelecer a relação entre 
grafema/fonema do próprio nome e de 
palavras de uso cotidiano. 

Apreciação de vídeo: “Como fazer uma 
pessoa graveto”. 
https://m.youtube.com/watch?v=Yqh0q
6_c4Cs 
 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 
transformações 

Observar e descrever mudanças em 
diferentes materiais, resultantes de 
ações sobre eles, em experimentos 
envolvendo fenômenos naturais e 
artificiais 
 

Procurar e coletar gravetos na área 
verde da escola. 
 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 
transformações 

Realizar ações relacionadas ao consumo 
sustentável (economia de matéria prima, 
água, energia) e atitudes como reduzir, 
reciclar e reutilizar, desenvolvendo 
práticas de cuidado com o meio 
ambiente. 

Confecção de bonecos gravetos Traços, sons, cores e formas 
 

Confeccionar brinquedos com materiais 
alternativos. 

Apreciação de vídeo: “Como fazer 
paraquedas de sacola plástica” 
https://youtu.be/V7Pf_3VRdVw 
 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 
transformações 

Observar e descrever mudanças em 
diferentes materiais, resultantes de 
ações sobre eles, em experimentos 
envolvendo fenômenos naturais e 
artificiais 

Confecção de paraquedas com sacola 
plástica 

Traços, sons, cores e formas Confeccionar brinquedos com materiais 
alternativos. 

Apreciação de vídeo: “Dirigir, rodar e 
desligar - O Show da Luna” 
https://youtu.be/eGy_H_kBUMo 
 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 
transformações 

Observar e descrever mudanças em 
diferentes materiais, resultantes de 
ações sobre eles, em experimentos 
envolvendo fenômenos naturais e 
artificiais. 

https://m.youtube.com/watch?v=Yqh0q6_c4Cs
https://m.youtube.com/watch?v=Yqh0q6_c4Cs
https://youtu.be/V7Pf_3VRdVw
https://youtu.be/eGy_H_kBUMo
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 Trabalhando a palavra “CARRINHOS”:  
quantas letras?Que letra 
começa?Quais letras temos na palavra. 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação. 

Estabelecer a relação entre 
grafema/fonema do próprio nome e de 
palavras de uso cotidiano. 

Apreciação do vídeo: Você sabe como 
os carros são fabricados? 
https://youtu.be/2oq2BBIHr6k 

Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 
transformações 

Observar e descrever mudanças em 
diferentes materiais, resultantes de 
ações sobre eles, em experimentos 
envolvendo fenômenos naturais e 
artificiais. 

Confecção de carrinhos com materiais 
recicláveis. 

Traços, sons, cores e 
formas. 

Confeccionar brinquedos com materiais 
alternativos. 

Apreciação do filme Carros. Fala, escuta, pensamento e 
imaginação. 

Descrever as características de objetos, 
personagens, cenas de histórias e 
situações cotidianas. 

Responsável: 
Milena de Brito Albuquerque. 

Avaliação no projeto: quais as estratégias e práticas avaliativas que foram utilizadas?  
 
Conversas e espaços para as crianças expressarem e compartilharem seus conhecimentos e experiências sobre 
a temática;  
Uso de imagens,vídeos e pesquisas a partir de recursos tecnológicos;  
Trabalho com materiais reciclados e reutilizados,além de elementos encontrados nas dependências dos jardins e 
espaços da escola;  
Trabalho com letras,quantidades e fonemas das palavras chave do projeto;  
Uso da imaginação e vídeos para experimentar e confeccionar brinquedos. 

Avaliação do projeto: realizada pelas crianças e pelos docentes. 
 
O projeto carrinhos e bonecas, apesar de falar sobre brinquedos que fazem parte do cotidiano das crianças, foi 
um projeto de grande riqueza,e troca de conhecimento, pois cada criança pode apresentar suas dúvidas e 
certezas, contribuindo no processo de construção de conceitos e confecção dos brinquedos .Tivemos ainda, a 
oportunidade de desenvolver a curiosidade, reflexão sobre a temática e a utilização de instrumentos de pesquisa. 
Acredito que contemplou de forma significativa os objetivos que foram estabelecidos, além de desenvolver  
autonomia e diferentes habilidades em cada criança. 

 

PROJETO PEIXES 

 

OBJETIVO GERAL 

Iniciar o trabalho de pesquisa e investigação sobre o que as crianças querem saber: 

- Como é a casa de um peixe? 

- Qual é a comida deles? 

- Como nadar igual um peixe? 

- Como movimentam a cauda? 

- Peixes vivem no mar? 

- Ver um peixe no lago. 

- Existia peixe na era dos dinossauros? 

https://youtu.be/2oq2BBIHr6k
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- Curiosidades sobre os tubarões. 

 

Atividades Desenvolvidas  Campos de Experiência Objetivos de Aprendizagem 

PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS 

Pesquisas das crianças com as famílias das 

informações sobre o tema. (Peixes e 

curiosidades sobre os tubarões). 

 

HISTÓRIAS: 

- “Peixe arco íris”, “O peixe que não sabia 

nadar”, “O menor peixe da escola”, 

“Peixinho dourado vai passear”. Autora: 

Terezinha Casasanta,  “A viagem de 

Tamar”, autor: Ângelo Machado. 

 

 

 

 

 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA: 

-Pipoca, o peixinho encrenqueiro- 

 

ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO: 

Descobrimos que os peixes moram nos 

mares, rios, lagos e que sua moradia 

depende da água.  A partir desse dado 

houve uma procura na escola com o auxílio 

da lupa, dos locais que são utilizados como 

moradia por outros bichinhos que vivem na 

natureza e que estão presentes na 

instituição e fotografia dos locais.  

CUIDADOS COM ANIMAIS: 

 
Expressar ideias, desejos e 

sentimentos sobre suas vivências, por 

meio da linguagem oral e escrita ( 

escrita espontânea), de fotos, 

desenhos e outras formas de 

expressão. 

 

 

Desenvolver atitudes de manutenção 

dos espaços públicos, privados, 

coletivos e do meio ambiente. 

Recontar histórias ouvidas para 

produção de reconto escrito, tendo o 

professor como escriba. 

Demonstrar interesse em situações 

individuais e coletivas de leitura, como 

forma de vivência estética. 

Expressar-se por meio das palavras 

de forma clara e organizada. 

Ampliar progressivamente as 

possibilidades de apreciação de 

dramatizações, criação de histórias, 

apresentações e jogos teatrais, 

observando suas temáticas. 

Distinguir diferentes tipos de moradia, 

desde os tempos das cavernas até os 

dias atuais, relacionando-os aos 

materiais de que são construídos ao 

levar em conta aspectos econômicos, 

culturais e sociais. 
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Ganhamos peixinhos do tipo Beta da mãe 

da criança Gabriel e eles permaneceram na 

escola durante uma semana para as 

crianças compartilharem os cuidados com 

os animais no ambiente da escola. 

BRINCADEIRAS E TRABALHO 

CORPORAL: 

Pega-pega do tubarão. Brincadeira de 

pique pega com fantasia de tubarão. 

 

 

TRABALHO COM LETRAS E NÚMEROS: 

Modelagem com massinha das letras que 

fazem parte da palavra PEIXE. 

Escrita das letras da palavra PEIXE. 

Contagem da quantidade de letras da 

palavra Peixe. 

SAÍDA DE CAMPO 

Saída para ver os peixes da quadra 308 

Sul, que ficam no laguinho desenhado pelo 

paisagista Burle Marx, em meio aos blocos 

residenciais com azulejos de Athos Bulcão. 

CINEMA NA ESCOLA: 

Filme: Procurando Nemo. 

 

ATIVIDADES ARTÍSTICAS: 

Produção de um peixe feito com CD. 

Contorno do corpo do peixe da espécie 

Celacanto com auxílio de molde e giz de 

cera. 

Realizar desenho de observação do 

peixinho que ganharam. 

Compartilhar com outras crianças 

situações de cuidado de plantas e 

animais nos espaços da instituição. 

 

 

Realizar e compartilhar, com seus 

pares e com adultos, atividades de 

coordenação visomotora. 

Reelaborar as brincadeiras e jogos, 

incluindo a criação de outros gestos e 

regras, em substituição e acréscimo 

aos tradicionais. 

Reconhecer e diferenciar letras, 

números, desenhos e outros sinais 

gráficos. 

Perceber a importância da utilização 

das letras do alfabeto para a escrita de 

palavras. 

 

Observar e explorar a paisagem do 

entorno da instituição de Educação 

Infantil. 

 

Compreender as necessidades vitais 

dos seres vivos, discutindo a 

importância da preservação de seu 

habitat natural para a satisfação de 

tais necessidades. 

 

Valorizar e criar produções artísticas 

individuais e coletivas em suas 

respectivas linguagens. 

Criar livremente figuras humanas, de 

animais, de objetos e de cenas por 

meio de desenhos, pinturas, colagens 
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Dobradura de peixe. 

Pintura na tela com desenho de peixe. 

Pintura com aquarela na folha canson. 

Pintura utilizando rolos de papel higiênico. 

 

 

 

MUSICALIDADE: 

Cantiga: Caranguejo não é peixe. 

Música: Baby shark 

Criação de coreografia com a turma para a 

música: “Peixe vivo”. 

 

 

 

 

 

ENCENAÇÕES: 

Encenação com a música a canoa 

virou. 

 

 

 

ARTISTAS E OBRAS DE ARTES: 

Visualização das obras do artista Romero 

Britto por vídeos e fotos do artista no google 

e conversa com as crianças sobre ele. 

Visualização das obras do artista com 

peixes. 

e modelagens, contextualizando-as 

intencionalmente. 

Desenhar observando modelo real de 

pessoas, animais e objetos para 

perceber forma, volume e luz, 

exercitando a percepção visual, 

raciocínio, atenção, interpretação e 

imaginação. 

Desenvolver a sensibilidade, 

sentimentos e imaginação por meio da 

apreciação e da produção artística. 

 

Expressar-se usando imagens e 

gestos, representado ideias e fazendo 

relações. 

Cantar de modo livre e direcionado, 

em variados momentos do cotidiano, 

observando  a maneira mais 

confortável de cantar, de acordo com 

sua voz. 

Criar movimentos, olhares e mímicas 

em brincadeiras, jogos e atividades 

artísticas como dança, teatro e 

música. 

 

Criar e improvisar situações cênicas 

em jogos de faz de conta. 

Participar e reconhecer os processos 

simbólicos, por meio da dramatização 

de histórias, músicas, entre outros, 

tendo o corpo como protagonista. 

 

Emitir opiniões e sentimentos em 

relação a diversas obras de Arte. 

Desenvolver a sensibilidade, 

sentimentos e imaginação por meio da 

apreciação e da produção artística. 
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RODAS DE CONVERSA: 

Conversa com as crianças - sobre o que 

aprendemos sobre os peixes. 

 

 

Participar de conversas em grupos, 

apoiando-se não apenas na fala 

complementar do adulto, mas também 

em sua memória. 

Expressar ideias, desejos e 

sentimentos sobre suas vivências. 

 

Responsáveis: 

Professora Augusta Marques Martins. 

 

Avaliação no projeto: quais as estratégias e práticas avaliativas que foram utilizadas? 

 

 

Avaliação do projeto: realizada pelas crianças e pelos docentes. 

 

 

 

 

PROJETO LAGARTAS    

 

OBJETIVO GERAL 

Iniciar o trabalho de pesquisa e investigação sobre o que as crianças querem saber: 

➢ As lagartas têm dentes para mastigar as folhas?  

➢ A cor da lagarta é que define a cor das asas quando ela vira borboleta? 

➢ Como elas fazem o casulo?   

➢ Será que toda lagarta faz seda? 

➢ As lagartas de fogo têm fogo de verdade? 

➢ Existe lagarta venenosa? 

➢ Existe lagarta menino (macho) e menina (fêmea)? 

➢ As lagartas têm pés? 

➢ Quantos ovos uma borboleta põe? 

➢ Todas as lagartas se transformam em borboletas? 

➢ As lagartas têm dentes para mastigar as folhas?  

➢ A cor da lagarta é que define a cor das asas quando ela vira borboleta?  

➢ Como elas fazem o casulo?   
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➢ Será que toda lagarta faz seda?  

➢ As lagartas de fogo têm fogo de verdade?  

➢ Existe lagarta venenosa?  

➢ Existe lagarta menino (macho) e menina (fêmea)?  

➢ As lagartas têm pés? 

➢ Quantos ovos uma borboleta põe?  

➢ Todas as lagartas se transformam em borboletas?  

 

Atividades Desenvolvidas  Campos de Experiência Objetivos de Aprendizagem 

★ Brincadeira: Com os olhos 
vendados colocar um 
segmento que completa o 
corpo da lagarta. 
 

★ Saída de campo- 
Borboletário. 
 

★ Produção audiovisual- 
culminância do projeto. 
 

 
 
 
 
 
 
 

★ 1a parte- pintura da lagarta 
feita com caixa de ovos. 

 

★ 2a parte- lagarta feita com 
caixa de ovos- aplicação dos 
detalhes como olhos e 
antenas. 
 

★ Exposição e apreciação das 
lagartas produzidas com 
caixa de ovos. 

 

★ Apresentação para as 
demais turmas- música 
dramatizada “Nhoc, nhoc, 
nhoc a lagarta. 

 

★ Saída de campo- 
Borboletário 
 

 
 
 

O eu, o outro e o nós 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corpo, gestos e movimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★ Desenvolver o senso de 
resiliência (saber perder, saber 
ganhar, aceitar a opinião das 
outras pessoas, reconsiderar seu 
ponto de vista). 

 
 
 

★ Comunicar suas ideias e 
sentimentos a pessoas e grupos 
diversos, por meio de contatos 
diretos ou possibilitados pelas 
tecnologias da comunicação. 

 
 
 

 
 

★ Manipular materiais diversos para 
confeccionar brinquedos com 
materiais alternativos. 

 

★ Ampliar o repertório e a criação de 
produções artísticas individuais e 
coletivas, nas diversas linguagens 
artísticas, desenvolvendo a 
dimensão estética da arte. 
 

★ Valorizar e criar produções 
artísticas individuais e coletivas 
em suas respectivas linguagens. 

 

★ Reconhecer sua atuação de 
forma individual e coletiva em 
brincadeiras livres e dirigidas, 
entre outras atividades. 
 

★ Dialogar e expressar as 
observações e sensações do 
próprio corpo em passeios a pé, 
na própria instituição e/ou nas 
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★ Musicalidade: Canto em 
dupla- Nhoc, nhoc, nhoc da 
Lagarta. 

 

★ Produção audiovisual- 
culminância do projeto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

★ História: Doce Casulo- 
desenho animado. 

 

★ História:  Era uma vez uma 
lagarta- Judith Anderson e 
Mike Gordon. 

 

★ Poema: Lagarleta de lagarta 
a borboleta- Isabel Cristina 
Silveira Soares. 

 

★ Vídeo história- Ben e Holly- A 
Lagarta Betty. 

 

★ Vídeo- Transformação da 
lagarta em borboleta. 
 

★ Mostrar na rodinha um 
casulo in natura (que a tia 
Taty vai levar) e questionar: 
casulo de borboleta ou 
mariposa? Por que? 

 

★ Saída de campo- 
Borboletário. 

 

★ Produção audiovisual- 
culminância do projeto. 

 
 

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

proximidades 
 
 

★ Ampliar a noção de plateia e 
artista por meio de vivências em 
jogos teatrais e faz de conta.  

 

★ Cantar de modo livre e 
direcionado, em variados 
momentos do cotidiano, 
observando a maneira mais 
confortável de cantar, de acordo 
com sua voz (adequação do tom 
da música). 

 

★ Valorizar e criar produções 
artísticas individuais e coletivas 
em suas respectivas linguagens 
 

 
 

★ Descrever as características de 
objetos, personagens, cenas de 
histórias e situações cotidianas. 

 

★ Descrever as características de 
objetos, personagens, cenas de 
histórias e situações cotidianas. 

 

★ Selecionar textos de gêneros 
conhecidos para a leitura de um 
adulto e/ou para sua própria 
leitura (partindo de seu repertório 
sobre esses textos, como a 
recuperação pela memória, pela 
leitura das ilustrações 

 

★ Narrar fatos em sequência 
temporal e causal. 
 

★ Compreender as necessidades 
vitais dos seres vivos, discutindo a 
importância da preservação de 
seu habitat natural para satisfação 
de tais necessidades. 

 

★ Expressar ideias, desejos e 
sentimentos sobre suas vivências, 
por meio da linguagem oral e 
escrita (escrita espontânea), de 
fotos, desenhos e outras formas 
de expressão. 
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★ Saída de campo- 
Borboletário. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 
transformações 

★ Compartilhar com outras crianças 
situações de cuidado de plantas e 
animais nos espaços da 
instituição e fora dela. 
 

★ Expressar-se por meio das 
palavras de forma clara e 
organizada. 

 

★ Reconhecer as habilidades 
básicas necessárias à produção e 
emissão correta de fonemas, 
expressando-se e reproduzindo 
mensagens verbais com gradativa 
clareza. 

 

★ Desenvolver atitudes de 
manutenção dos espaços 
públicos, privados, coletivos e do 
meio ambiente.  
 
 
 

 

Responsáveis: 

Cristina Cruz Melo Franco Cunha. 

 

Avaliação no projeto: quais as estratégias e práticas avaliativas que foram utilizadas? 

Utilizadas as rodas de conversa, pesquisas com o docente e com a família, brinquedos e brincadeiras, faz de 
conta, histórias, músicas, dramatizações, manejo com materiais recicláveis, tintas, vídeos, desenhos. 
Por meio da observação cotidiana do desenvolvimento das propostas de atividades realizadas, da participação 
durante as brincadeiras, dos desenhos produzidos pelas crianças, dos diálogos gerados a partir das rodas de 
conversa.  

 

Avaliação do projeto: realizada pelas crianças e pelos docentes. 

O projeto proporcionou às crianças experiências exploratórias significativas por meio de estratégias passíveis 
de alterações conforme o interesse prioritário da turma. À medida que o tema ia se aprofundando mais 
curiosidades iam surgindo bem como outras possibilidades de realização do mesmo. 

 

PROJETO NOSSO CORPO   

 

OBJETIVO GERAL 

Iniciar o trabalho de pesquisa e investigação sobre o que as crianças querem saber: 
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- Como a gente consegue pensar? 

- Como as veias funcionam? 

- Quero saber sobre os olhos? 

- Por que o sangue é líquido e derretido ? 

- Como a gente vê? 

- Quero saber sobre os pés e como a gente anda? 

- Como o coração bate? 

- Sobre a boca  
- Sobre a língua?  
- Como a gente escuta?   
- Como a gente vê? 
- Sobre rosto! 
- As mãos! 
- Sobre o nariz e o cheiro! 
- O que a gente precisa fazer para cuidar do nosso corpo?  

 

Atividades Desenvolvidas  Campos de Experiência Objetivos de Aprendizagem 

 
- Experiência de prender a 

respiração 
-  Desenho do seu corpo 
- Apresentação das pesquisas 

vindas de casa. 
- visão, curiosidades, como 

são os olhos - passeio pela 
pista tátil da escola 

- Passeio de observação pelos 
arredores da escola 

- Jogo da memória 
- Sangue, circulação, 

curiosidades, ilustrar algo 
que aprendeu sobre o corpo 

- confecção de mural sobre o 
nosso corpo (escolher o que 
quer colocar e ajudar a 
compor) 

- O coração, curiosidades, 
funcionamento  

- Pintura com tinta na folha A3 
fora da sala (ilustrar o 
coração ) 

- Escuta sensível /roda de 
conversa  “O que você já 
sabe sobre o corpo 
humano?” “E o que ainda 
quer saber” 

 
 

- Pulmão, curiosidades, 
funcionamento 

- História: Quer conhecer o 

 
O eu, o outro e nós 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 
 

 
Ampliar as relações interpessoais, 
desenvolvendo afeto, atenção, limites e 
atitudes de participação e cooperação. 
 
Comunicar suas ideias e sentimentos a 
pessoas e grupos diversos, por meio de 
contatos diretos ou possibilitados pelas 
tecnologias da comunicação. 
 
Passear, observar e discutir acerca das 
características das imediações da 
instituição de Educação Infantil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recontar histórias ouvidas para produção 
de reconto escrito,  tendo o professor 
como escriba 
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corpo humano? (Iris Borges) 
- Visão - apresentação de 

pesquisa de casa, como 
enxergamos,  

- Escuta sensível do que 
sabem, utilizar microscópio, 
utilizar lupa e binóculos para 
observar o lado de fora da 
sala. 

- Observar e ilustrar no papel 
“o que eu vejo do lado de 
fora”/ao redor da escola com 
materiais diversos 

- Olfato - Experiências com 
diferentes cheiros (adivinhar 
o que é de olhos vendados) 

- Tato - percepção tátil, a pele, 
apresentação de pesquisa de 
casa, 

- Ilustrar “ O gosto que eu mais 
gosto” 

- Escuta: O que mais quero 
saber sobre o corpo? 

- Escuta: O que mais quero 
saber sobre o corpo? 
 
 
 

- Dispositivo: Quando sinto 
que já sei* 

- Como iremos compartilhar o 
que aprendemos? 

- Entrevista com uma pediatra 
para saberem um pouco mais 
e esclarecerem  dúvidas. 

 
 

- Brincadeira: Gato mia 
- Confecção de instrumentos 

sonoros  
- Desenho com giz de cera na 

lixa 
 
 

- Cabra cega  
- Brincadeiras - Movimentar o 

corpo: Amarelinha, bambolê 
(diversas), com bola, 
balançar no tecido 

 
- brincadeiras com o corpo 

sugeridas no livro- pular 
corda, andar agachado, 
correr, saltar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traços, sons, cores e formas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corpo, gestos e movimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observar e explorar a paisagem do 
entorno da instituição de Educação 
Infantil. 
 
 
 
 
 
Expressar ideias, desejos e sentimentos 
sobre suas vivências, por meio da 
linguagem oral e escrita (escrita 
espontânea), de fotos, desenhos e outras 
formas de expressão 
 
Identificar sons e suas diversas fontes 
sonoras, por meio de jogos de escuta 
atenta/cabra-cega, caixa surpresa, o que 
é o que é, dentre outros.  
 
Confeccionar instrumentos e objetos 
sonoros com materiais reaproveitáveis, 
utilizando-os para acompanhar músicas 
cantadas e pequenas composições 
autorais individuais ou coletivas 
(chocalhos com vasilhames, grãos e 
miçangas, clavas com pedaços de cabo 
de vassoura, tambores com potes e 
caixas diversos, dentre outros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participar, reconhecer e valorizar as 
diversas manifestações culturais, como 
brincadeiras, brincadeiras de roda, jogos, 
danças, festejos e canções tradicionais 
(pipa, cantigas de roda, pega pega, 
cabra-cega, … 
 
Participar de atividades com músicas 
usadas como fundo para a formação de 
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- Brincadeiras - Movimentar o 
corpo 

- Amarelinha,  
- bambolê (diversas),  
- Brincadeiras com bola, 
- Balançar no tecido 

 
 

- Sons da natureza, músicas 
relaxantes  para ouvirem 
enquanto pintam com tinta, 
identificar sons diversos 
(recurso celular) 

- Pintura com tinta com música 
clássica de fundo 

- Desenho com giz de cera na 
lixa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cozinha experimental - suco 
verde ( maracujá, limão, 
couve) 
 
 
 
 
 

 
- Caixa tátil com objetos 

variados - adivinhar 
 
 
 
 
 

- Paladar, a língua, experiência 
de degustação com 
alimentos diversos,  

- Cozinha experimental - suco 
verde ( maracujá, limão, 
couve) 

- Paladar, a língua, experiência 
de degustação com 
alimentos diversos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 
transformações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

repertório de memória e realização de 
trabalho corporal livre e direcionado. 
 
Criar e decodificar registros sonoros 
utilizando seu próprio código de 
diferentes formas como grafismo, 
pinturas e colagens. 
 
 
Participar de atividades com músicas 
usadas como fundo para a formação de 
repertório de memória e realização de 
trabalho corporal livre e direcionado. 
 
Reconhecer e identificar, por meio dos 
sentidos, as características dos 
elementos naturais, dos materiais e do 
ambiente: quente, frio, liso, áspero, 
grosso, fino, doce, salgado, amargo, 
azedo, forte e fraco etc. 
 
Reconhecer e identificar, por meio dos 
sentidos, as características dos 
elementos naturais, dos materiais e do 
ambiente: quente, frio, liso, áspero, 
grosso, fino, doce, salgado, amargo, 
azedo, forte e fraco etc. 
 
Participar de atividades de preparação de 
alimentos, aprendendo sobre higiene, 
escolha e consumo de alimentos 
saudáveis. 
 
Investigar objetos com uma ou ambas as 
mãos, identificando suas qualidades e as 
diferenças entre eles por seu aspecto 
físico. 
Reconhecer e identificar, por meio dos 
sentidos, as características dos 
elementos naturais, dos materiais e do 
ambiente: quente, frio, liso, áspero, 
grosso, fino, doce, salgado, amargo, 
azedo, forte e fraco etc. 
 
- Participar de atividades de preparação 
de alimentos, aprendendo sobre higiene, 
escolha e consumo de alimentos 
saudáveis. 
 
Reconhecer e identificar, por meio dos 
sentidos, as características dos 
elementos naturais, dos materiais e do 
ambiente: quente, frio, liso, áspero, 
grosso, fino, doce, salgado, amargo, 
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azedo, forte e fraco etc. 

 

Responsáveis: 

 CLAUDIA ELISIA GOMES CABRAL. 

 

Avaliação no projeto: quais as estratégias e práticas avaliativas que foram utilizadas? 

Ao longo do projeto foi possível observar curiosidades e interesses distintos das crianças sobre o funcionamento 
do corpo humano. Por meio das rodas de conversa, dos desenhos e dos desejos exprimidos, bem como dos 
olhinhos ávidos por saberem mais sobre várias partes do corpo foi notório o quanto lhes foi significativo. 
Demonstraram orgulho em expor nos murais o que ilustravam de suas aprendizagens diárias e também ao 
compartilharem com todos os cuidados que devemos ter para ter um corpo saudável.  

 

Avaliação do projeto: realizada pelas crianças e pelos docentes. 

O projeto foi desenvolvido de maneira simples e de acordo com as questões levantadas pelas crianças. As 
pesquisas realizadas em casa com a família e na escola com colegas e professora, os livros, histórias e trocas 
cotidianas nas rodas de conversa foram enriquecedores, culminando com a visita da pediatra (Drª Manuela). 
Foi concluído ao perceber que, embora o tema fosse bem amplo, eles sanaram suas dúvidas e curiosidades 
levantadas ao início, respondendo  suas perguntas e possibilitando que eles compartilhassem com seus pares 
e com suas famílias, explanando com segurança sobre tudo que aprenderam e descobriram com o projeto. 

 

PROJETO TEIA DE ARANHA 

 

OBJETIVO GERAL 

Iniciar o trabalho de pesquisa e investigação sobre o que as crianças querem saber: 

- Como as aranhas produzem a teia e para que produzem? 

- Todas as aranhas tecem o mesmo tipo de teia (desenho)? 

- Qual o tipo de aranha que tece a teia que vimos? 

- Quais outros tipos existem? 

- As aranhas são venenosas? 

 

Atividades Desenvolvidas  Campos de Experiência Objetivos de Aprendizagem 

Construir uma teia de aranha de 
tear. 
Construir uma teia com graveto. 
Tecer  uma teia grande com e para 

as crianças, com lãs coloridas para  

demonstração e compreensão do 

processo de tear da aranha, e para 

embrenhar-se como suas presas. 

 Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses 
e necessidades em situações diversas. 
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História: Um elefante se balança… 
- Marianne Duboc 
 
 
História: A linha - Cláudia Ruanda, 
Filme: Desenho animado do 
Homem Aranha. 

 
Valorizar e criar produções artísticas 
individuais e coletivas em suas 
respectivas linguagens. 
 
Expressar idéias, desejos e sentimentos 
só de suas vivências, por meio da 
linguagem oral. 

 

Responsáveis: 

 Alzira 

 

Avaliação no projeto: quais as estratégias e práticas avaliativas que foram utilizadas? 

Rodas de conversas, pesquisa realizada pelo professor e as crianças e as famílias, construção de material (o 

tear), brinquedos e brincadeiras, vídeos, músicas e desenhos, e as narrativas das crianças perante as 

investigações - as descobertas. 

 

Avaliação do projeto: realizada pelas crianças e pelos docentes. 

As pesquisas  realizadas pelas crianças e pelo docente proporcionaram às crianças diversas experiências.  

 

 

Projetos realizados no 2º Semestre 

 


