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Apresentação 

Este Projeto Político Pedagógico (PPP) surgiu da compreensão de que a Unidade 

Escolar (U.E.) tem como compromisso oferecer educação voltada à qualidade social, de 

modo a atender às demandas exigidas em comunidades cada vez mais complexas sem 

deixar de lado os princípios e valores que constituem a razão de sua existência. Assim, 

entendemos, como função social a formação de sujeitos capazes de atuar 

conscientemente para o exercício pleno de seus direitos e deveres para consigo e com o 

outro, respeito à diversidade, ao meio ambiente e por uma cultura de paz. 

Inicia-se, o Ano Letivo 2022, o regresso das atividades escolares presenciais ainda 

no momento de pandemia causada pela COVID-19. Os parâmetros para a retomada das 

atividades presenciais nas UE da rede pública de ensino do Distrito Federal (DF), 

alicerçado nos pressupostos teóricos da Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-

Cultural e também, fundamentados nos parâmetros essenciais de Biossegurança e de 

Garantias das Aprendizagens segundo orientação na semana pedagógica do ano de 2022. 

As atividades pedagógicas foram elaboradas a partir dos objetivos constantes nos 

campos de experiências expressas no Currículo em Movimento do Distrito Federal - 

Educação Infantil, organizados sob temáticas semanais sugeridas na avaliação do Projeto 

Político Pedagógico de 2021 desta Unidade de Ensino. 

Esse documento  é o plano orientador das ações desta UE e define as metas que se 

pretende para as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças que nela são educadas 

e cuidadas. É elaborado num processo coletivo previsto no Art. 205 da Constituição 

Federal Brasileira de 1988 descrito abaixo, com a participação da direção, dos professores 

e da comunidade escolar: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988). 

 

Considerando que a Educação Infantil é a base inicial do processo educativo, este 

deve ser um ambiente onde a infância possa ser vivida em toda sua plenitude, conforme 

estabelece a Lei de Diretrizes e Base da Educação, no Art. 29 ao dispor que a educação 

infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento 

integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 
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social, complementando a ação da família e da comunidade.      

Esse PPP reconhece e legitima a instituição educativa como histórica, socialmente 

situada e constituída por sujeitos culturais que se propõem a uma ação educativa a partir 

de uma unidade de propósitos. Assim, são compartilhados desejos, crenças, valores, 

concepções que definem os princípios de ação pedagógica e vão delineando, em um 

processo de avaliação contínua marcado pela provisoriedade, suas metas, seus desejos, 

suas formas de organização e ações. 

O projeto foi pensado e elaborado por todos os atores que compõem a comunidade 

escolar: crianças, pais, funcionários, professores, equipe gestora e o serviços 

especializados de apoio à aprendizagem. Por meio de reuniões, inicialmente com os 

professores na semana pedagógica, com os pais de forma online, coordenações 

pedagógicas, rodas de conversa, entre outras, que resultaram na elaboração desse 

documento. Portanto, o trabalho se deu de forma colaborativa e almejou a construção da 

identidade, da organização e da gestão do trabalho que, com o Currículo em Movimento da 

Educação Infantil, com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e outros documentos 

da SEEDF. 

As crianças têm participado desde o ano de 2014 como protagonistas do Projeto 

Plenarinha. Neste ano de 2022, temos como temática: Criança arteira: faço arte, faço 

parte. 

Na Unidade Escolar, as opiniões das crianças foram coletadas de diversas formas; 

além de perguntas feitas diretamente pelos professores, o Projeto Político Pedagógico 

prevê que as crianças usem máquinas fotográficas ou celulares para registrar o que 

gostam e o que não gostam, gravem vídeos, desenhem e pintem a percepção que têm do 

ambiente em que estudam, bem como do ensino. Aos professores, cabem a observação, a 

escuta e o registro. 

 

1 - Histórico da Unidade Escolar 

A edificação onde funciona esta Unidade Escolar (U.E.) foi construída nos 

primórdios de Brasília, para atender os filhos dos funcionários do Banco do Brasil, na faixa 

etária de 0 a 3 anos. Posteriormente, foi doada para a então Fundação Educacional do 

Distrito Federal, passando a atender crianças de 4 a 5 anos. 

No dia 29/03/1976, foi fundado o Jardim de Infância 303 Sul de acordo com os 

arquivos presentes nesta unidade escolar, abaixo fragmento do Regimento Interno desta 

UE que relata a fundação . 
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[...] 

Título I – Da Organização do Estabelecimento 

Capítulo I – Da Denominação, Propriedade e Localização 

Artigo 1º - O Jardim de Infância da 303 Sul, fundado em 29 de março de 1976, está localizado na 

Superquadra Sul 303, entre os Blocos Residenciais “J” e “K” – Brasília-DF. 

Artigo 2º - O Jardim de Infância da 303  Sul é um estabelecimento de pré-escolar subordinado ao 

complexo Escolar “B” de Brasília, da Fundação Educacional do Distrito Federal, pela qual é 

mantido. 

Artigo 3º - O Jardim de Infância  da 303 Sul passa, a partir deste Artigo, a ser denominado apenas 

por Jardim, neste Regimento.[...] 

 

Desvirtuando-se de seu objetivo inicial de creche, obviamente a infraestrutura 

tornou-se inadequada para atender a Educação Infantil, apresentando problemas como 

iluminação insuficiente, acústica péssima, ventilação restrita e apenas uma opção de 

entrada e saída da Unidade Escolar. 

Até março de 2006, a U.E. já havia passado por inúmeros pequenos reparos, 

custeados por parcerias entre a comunidade local, a Associação de Pais e Mestres (APM) 

e a Coordenação Regional de Ensino. 

Felizmente, em abril de 2006, deu-se início a uma reforma custeada pelo Governo, 

depois de processo licitatório, onde os graves problemas enfrentados foram sanados, 

restando a necessidade de solução para os aspectos emergenciais acima citados, e os 

demais, listados a seguir. 

A Unidade Escolar, embora mais bonita e apresentável, mostrou a partir de 2007 

alguns contratempos nas execuções das atividades com as crianças que a reforma 

infelizmente não sanou, como a ausência de banheiro próprio para as crianças na área 

reservada à piscina, banheiros adaptados, refeitório, cobertura do pátio externo, cobertura 

lateral para acomodar móveis fora de uso e inservíveis, uma quadra (ainda que pequena) 

para práticas esportivas onde fosse possível realizar um projeto mais específico voltado 

para o desenvolvimento da psicomotricidade e um outro ambiente adequado para o 

desenvolvimento do projeto da sala de leitura. Ainda assim, conta com uma equipe de 

profissionais competentes, que, por sua vez, estão continuamente buscando desenvolver 

trabalhos de qualidade por meio de formação continuada. 

 Vale destacar que essa U.E. se tornou referência na Educação Inclusiva, fato 

refletido na constante procura por vagas e apoio a professores de outras U E para 

orientações, além de informações e práticas no atendimento às Classes Especiais (TEAs) 
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e de integração inversa. 

A Unidade de Ensino sentiu a necessidade de uma atualização da logomarca    

exclusiva que passou a integrar os documentos, produtos, materiais de marketing, 

Facebook da Escola e site. Em 14 de agosto de 2020, foi apresentada à comunidade 

escolar em comemoração aos 44 anos de existência. A nova logomarca foi criada por 

Leticia Alves de Aguiar – Formada em Comunicação Organizacional, em 2017 pela 

Universidade de Brasília-UNB que de forma generosa, gratuita e em caráter definitivo 

cedeu os direitos autorais patrimoniais da imagem. O JI 303 Sul passou a ser titular da 

propriedade dos direitos autorais da nova logomarca que é usada por todos os 

profissionais desta UE.  

Neste processo de modernização, a UE afim de se destacar no ambiente digital e 

criar um forte relacionamento com a comunidade escolar realizou a criação do site escolar 

(http://ji303sul.com.br) em 03 de junho de 2021. Este novo espaço virtual facilita a 

comunicação com as famílias atuais e futuras de forma agradável, atrativa e eficiente. 

Devido a pandemia que enfrentamos, nossa escola fez algumas adaptações para 

que pudéssemos receber nossas crianças com segurança. Foram instalados totens na 

entrada, sinalização para que pudéssemos nos locomover dentro da escola com caminhos 

coloridos pintados no chão, foram instalados dispensers em todas as portas e ambientes 

externos. Recepcionamos nossas crianças com muita segurança. 

 

Jardim de Infância 303 Sul 

CNPJ: 00485813/0001-19 

Endereço: SQS 303 Área Especial / Distrito Federal 

E-mail: jardim.infancia.303sul@gmail.com   ji303sul@edu.se.df.gov.br  

Telefone: 61- 39012611 

Diretora: Jorgete Alessandra Caserta de Aguiar 

Vice-Diretora: Glória Dione de Freitas Lerback 

Chefe de Secretaria: Esmeraldina da Conceição Pereira  

Coordenadora pedagógica: Daniela Pereira de Castro Vieira 

 

Professores: 

Educação Infantil – Ensino Regular 

ANNE CAROLINE OLIVEIRA 

http://ji303sul.com.br/
mailto:jardim.infancia.303sul@gmail.com
mailto:ji303sul@edu.se.df.gov.br


7 
 

 

EDMEYRE RODRIGUES LEITE 

ELIZABETH RODRIGUES SILVA 

MARIA CANDIDA PAOLICCHI DA COSTA 

NATÁLIA DOS SANTOS SILVA 

NEIDE FERREIRA 

VIVIANE SILVA SANTOS 

Educação Infantil – Ensino Especial 

ANGELA REGINA CESAR 

EVANISE MARIA DA COSTA SANTOS 

JULIANA PORTO GOMES 

MÁRCIA LÚCIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA 

RAQUEL BATISTA 

REGINA RODRIGUES 

SUZANA MARIA DOS SANTOS 

Apoio à Coordenação Pedagógica/colaboradores 

ROBERTA FERREIRA 

Orientadora Educacional 

CARINA TAVARES SILVA SALES 

Membros do Conselho Escolar 

PRESIDENTE: LUARA MARTINS DOURADO 

VICE-PRESIDENTE: ELISÂNGELA ANGÉLICA DA SILVA 

SECRETÁRIO: KARLA ANDREA CARVALHO 

MEMBRO DA CARREIRA ASSISTÊNCIA: ZENÓBIO JOSÉ P. NETO 

MEMBRO DA CARREIRA ASSISTÊNCIA: FRANCISCO F. NETO 

MEMBRO NATO: JORGETE ALESSANDRA CASERTA DE AGUIAR 

Vigilantes: 

FRANCISCO F. NETO 

JOSÉ IVO ROLIM BEZERRA 

PAULO CHAVES L. JÚNIOR 

ZENÓBIO JOSÉ P. NETO 
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LUIZ ANTONIO RAMOS BALTHAZAR 

Porteira 

ELAINE SILVA DOS SANTOS 

Merendeira 

CLEANE AGUIAR SANTOS   

Serviços gerais: 

HELI FERREIRA DOS SANTOS MOTA 

BRENNER ALEX DOS SANTOS SILVA 

TATIANA CARVALHO DE LIMA 

ALYNE BARROS 

ROSINÁDIA DOS SANTOS 

 

 

 

ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE ESCOLAR 

5 Salas de Aula 1 Depósito de Alimentos 

5 Banheiros para 
crianças 

1 Piscina Infantil 

2 Banheiros para 
adultos no pátio 

1 Sala de apoio à coordenação pedagógica e 
SOE 

1 Sala de 
Professores 

1 Sala de Servidores 

1 Banheiro para 
Professores 

1 Banheiro para Servidores 

1 Secretaria 1 Parquinho 

1 Sala de Direção 1 Depósito de Material de Limpeza 

1 Pátio Coberto 1 Depósito Geral 

1 Pátio Aberto 1 Castelinho e acervo de material para dramatização 

1 Cozinha 1 Sala de Recursos Generalista 

1 Sala de material pedagógico  
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ESTRUTURA DAS TURMAS DO JARDIM 303 SUL EM 2022 

Turma Turno 

1º Período A MATUTINO 

1º Período B VESPERTINO 

1º Período C VESPERTINO 

2º Período A MATUTINO 

2° Período B MATUTINO 

2º Período C MATUTINO 

2º Período D VESPERTINO 

2° Período E VESPERTINO 

Classe Especial A MATUTINO 

Classe Especial B MATUTINO 

Classe Especial C MATUTINO 

Classe Especial D VESPERTINO 

Classe Especial E VESPERTINO 

Classe Especial F VESPERTINO 

 

2- Diagnóstico da Realidade Escolar 

Atendemos 110 crianças entre 04 e 05 anos de idade, nos turnos matutino e 

vespertino, na Educação Infantil. 

Ainda, a partir de levantamento feito anteriormente, observou - se que uma parcela 

das famílias reside nas proximidades da escola; outra, apenas trabalha nas redondezas, 

morando, portanto, em residências localizadas nas Regiões Administrativas e nas cidades 

do entorno do DF (69%). Verificou-se que a maioria dessas crianças chega à Unidade 

Escolar acompanhada pelos pais em carros particulares; e a minoria caminhando, de 

transporte público e transporte escolar. 

Algumas de nossas crianças são filhos (as) de empregados domésticos, 

comerciantes, auxiliares de serviços gerais, copeiras. Outros (as) são filhos (as) de 

servidores públicos, professores, militares, médicos, arquitetos, técnicos em enfermagem, 

promotores de justiça, bancários, repórteres, profissionais autônomos ou de pais que não 

trabalham. 

Foi possível constatar que a situação econômica das famílias que compõem nossa 

realidade é bastante variada não só no que diz respeito às profissões exercidas, bem como 
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no que concerne ao tipo de moradia que possuem. Percebeu-se que além da própria 

localização distanciada de boa parte das mesmas, a família arca com custos mais altos no 

que se refere à locomoção e com gastos com pessoas para cuidar da criança em horário 

contrário ao da escola. Vale destacar também a quantidade de pessoas por família que, 

atualmente, está em torno de 3 a 4 pessoas por residência em média. 

No tocante à acessibilidade física, a Unidade Escolar (U.E.) está em processo de 

adaptação para melhor atender à comunidade, onde algumas crianças e pais têm 

mobilidade reduzida (temporária ou permanente). 

Partindo do pressuposto que o PPP é construído a partir do diagnóstico inicial, com 

o levantamento das necessidades pedagógicas, administrativas e financeiras definidas a 

partir da coleta de informações com toda a comunidade escolar, e que a partir dessas 

necessidades são elaboradas as ações, estratégias e metas que a UE se compromete a 

alcançar, foram coletados dados atualizados com as crianças no início do ano letivo 

através de rodas de conversa com os professores em sala, desenhos e atividades de 

expressão corporal sobre o que as crianças queriam, idealizavam em realizar para o ano 

de 2022. Quanto aos pais e servidores há a necessidade de informações atuais para a 

elaboração do PPP, já que este possui perspectiva reflexiva. Os questionários já foram 

elaborados para aplicação no ano de 2022 no “Google Forms” e foram tabulados 

posteriormente nos anexos. A participação da família no processo educacional foi realizada 

de várias formas: comparecimento às reuniões, auxílio voluntário a APM, se tornar um 

“amigo da escola” efetivo através de projetos específicos, emitir opiniões, citar a escola que 

temos e a que queremos, fazer críticas construtivas, preencher quadro de sugestões 

ofertado pela escola, dentre outros. 

Nesse sentido, alguns aspectos observados através de entrevistas feitas junto às 

famílias, foram destacados pelos próprios pais e/ou responsáveis, segundo o grau de 

importância (vide anexo). 

Nossa escola tem várias atividades que são extra classes aprovadas em reunião 

com os pais no início do ano letivo. Nossa escola atualmente conta com reuniões 

periódicas que nos proporcionam mapear a escola que temos, suas atividades 

pedagógicas e o alcance de conteúdos e vivências em grupo. 

Ainda sobre atividades em grupo temos feito constantes atividades que nos traz a 

reflexão do que queremos para nossa escola.              

 As festividades escolares são vistas como oportunidade de criar vínculos entre 

escola e comunidade oportunizando assim concretamente nossas relações sociais e 
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convivência. Temos mantido contato com a prefeitura da quadra em que estamos e o 

comércio local. 

Disponibilizados a todos da Unidade Escolar (U.E.) para averiguações a qualquer 

tempo.  

A  Associação de Pais e Mestres (APM) e o Conselho Escolar são formas de 

participação da comunidade na administração escolar, ou seja, ferramentas de gestão 

democrática. Com o auxílio desses mecanismos, a UE ganha reforço financeiro e 

colaboração em diversas atividades na escola. 

A escola tem sempre desenvolvido nas atividades o protagonismo infantil entre as 

crianças que, expressam suas opiniões perante as atividades feitas na escola nos 

mapeando a escola que temos e expressando a escola que elas querem. Dessa forma 

através da reflexão feita principalmente nas rodinhas da escola, as crianças participam 

ativamente das tomadas de decisão e norteando sempre as futuras atividades a serem 

vivenciadas. 

 Os Indicadores de Qualidade da Educação Infantil no Distrito Federal estabelecidos 

pela Portaria nº 172, de 21 de maio de 2019, configuram-se em áreas focais expressas nos 

Parâmetros Nacionais de Qualidade da Educação Infantil (Brasil,2018), descritos a seguir:  

Meta 1 – Gestão de sistemas e redes de ensino 

Meta 2 – Formação dos professores e demais profissionais da Educação Infantil 

Meta 3 – Gestão das instituições de Educação Infantil 

Meta 4 – Currículos, interações e práticas pedagógicas 

Meta 5 – Interação com a família e comunidade 

Meta 6 – Intersetorialidade 

Meta 7 – Espaços, materiais e mobiliários 

Meta 8 – Infraestrutura. 

Essas metas acima elencadas compõem-se em parâmetros que foram considerados 

no processo de avaliação da qualidade de atendimento desta UE em afinação com os 

Indicadores de Qualidade da Educação Infantil para aferição dos resultados. 

Os indicadores da qualidade na Educação Infantil são uma metodologia de 

autoavaliação escolar que estimula a gestão democrática, envolvendo diferentes agentes 

da escola: crianças, professores(as), gestores(as), funcionários(as), familiares, 
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representantes de organizações locais, entre outros.  A partir desta visão, o corpo docente 

prevê que todos os espaços de atendimento à Educação Infantil realizem avaliações à luz 

dos dos Indicadores de Qualidade na Educação Infantil.  

Os indicadores são instrumentos de autoavaliação de creches e pré-escolas que 

considera aspectos fundamentais para a qualidade das instituições de Educação Infantil. 

São sete dimensões avaliadas que têm o objetivo de ampliar a visão sobre o trabalho com 

os pequenos: 

1) Planejamento institucional; 

2) Multiplicidade de experiências e linguagens; 

3) Interações; 

4) Promoção da saúde; 

5) Espaços, materiais e mobiliários; 

6) Formação e condição de trabalho das professoras e demais profissionais; 

7) Cooperação e troca com as famílias e participação na rede de proteção social. 

Neste contexto, cada uma das dimensões citadas se desdobra em indicadores 

mensurados por meio de um conjunto de perguntas elaboradas no Google Form que foram 

respondidas pela comunidade escolar. Para que a comunidade escolar se torne 

conhecedora do trabalho desta UE, realizamos reuniões apresentando as atualizações e o 

processo de construção do Projeto Político Pedagógico 2022 da escola. Outras questões 

também foram abordadas no processo de mensuração tais como: os registros das 

observaçoes sobre as brincadeiras, vivências, produções e aprendizagens de cada criança 

e do grupo. 

Dentro desse contexto temos mapeado pelas crianças, pais e professores, “a escola 

que temos” através de desenhos e relatos feitos em sala, além de trabalhos feitos em 

murais coletivos na escola com sugestões dadas pelos pais e professores juntamente com 

as crianças. 

 

3 - Função Social  

A qualidade almejada para a Educação Infantil no Brasil baseia-se na defesa de 

uma sociedade em que órgãos, entidades, instituições de Educação Infantil e seus 
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profissionais trabalhem em conjunto para garantir o desenvolvimento integral e integrado 

das crianças (Parâmetros de Qualidade da Educação Infantil, MEC 2018). 

Deste modo, essa Unidade Escolar (U.E.) tem como missão e função social, garantir 

educação pública referenciada na qualidade social, conforme orientações pedagógicas do 

PPP para todos os cidadãos e formar integralmente a criança de 04 a 05 anos em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e 

comunidade, bem como a oferta de um trabalho educacional de qualidade no que se refere 

ao cuidar e ao educar para formação de sujeitos autônomos, críticos e que possam 

participar ativamente para exercício da plena cidadania. 

 

Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, 

tampouco, a sociedade muda. 

Paulo Freire. 

. 

4 - Missão da Unidade Escolar  

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

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

estudantil, favorecendo o desenvolvimento integral dos nossos educandos para que eles 

possam agir construtivamente na transformação social do seu meio e da sociedade. É, 

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

promovendo a interação entre a família e a U.E. por meio de estratégias didáticas 

diversificadas. Algumas destas ações são oficinas, rodas de conversa, participação nos 

projetos desenvolvidos na unidade escolar descritos no quadro de projetos; realização de 

trabalhos voluntários – conforme os eixos de interesses apresentados; convites para o 

desenvolvimento de jogos, brincadeiras, contação de histórias, bazares, construção de 

painéis coletivos, entre outros. 

Por fim, nossa missão é proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, 

voltada à formação integral do ser humano para que ele possa atuar como agente de 

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

assegurando a universalização do acesso à U.E. e a permanência de todas as crianças 

com êxito no decorrer do percurso escolar, preparando-os para a vida. 

 

5 – Princípios 

Os princípios que orientam as práticas pedagógicas estão de acordo com o Caderno 

da Educação Infantil do Currículo em Movimento. 
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5.1.Princípios Éticos 

Referem-se à valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

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

singularidades. O trabalho educativo organiza-se e estrutura-se de modo a assegurar às 

crianças a manifestação de seus interesses, desejos e curiosidades, a valorização de suas 

produções, o apoio à conquista da autonomia na escolha de brincadeiras e de atividades, 

de modo a viabilizar: 

• Ampliação das possibilidades de aprendizado e de compreensão de mundo e de si 

próprio; 

• Construção de atitudes de respeito solidariedade, fortalecendo a autoestima e so 

vínculos afetivos; 

• Combate aos preconceitos, discriminações negativas e bullying; 

• Conquista da independência, inclusive nos cuidados pessoais diários; 

• Aprendizado sobre o valor de cada pessoa e dos diferentes grupos culturais; 

• Aquisição dos valores, como os da inviolabilidade da vida humana, a liberdade e a 

integridade individuais, a igualdade de direitos de todas as pessoas, a igualdade entre 

homens e mulheres, assim como a solidariedade a grupos vulneráveis política e 

economicamente; 

• Respeito à diversidade religiosa e cultural e combate a toda forma de racismo, 

machismo, sexismo e homofobia; 

• Respeito a todas as formas de vida, o cuidado de seres vivos e a preservação dos 

recursos naturais; 

• Cuidado com os bens materiais e patrimônio histórico-cultural. 

5.2. Princípios Políticos 

Referem-se à garantia dos direitos de cidadania, o exercício da criticidade e do 

respeito à democracia. A criança, produtora e consumidora de cultura, é participante da 

vida social, modifica e é modificada pelas interações que estabelece com o outro, com a 

cultura e com o ambiente, por meio das múltiplas linguagens. Dessa forma, a instituição 

deve proporcionar-lhe: 

• Formação participativa e crítica; contextos que lhe permitam expressar sentimentos, 

ideias, questionamentos; 
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• Situações em que aprenda a opinar e a considerar os sentimentos e a opinião dos 

outros sobre um acontecimento, uma reação afetiva, uma ideia, um conflito; 

• Experiências bem-sucedidas de aprendizagens e oportunidades para o alcance de 

aquisições afetivas e cognitivas; 

• Ampliação das possibilidades de cuidar e ser cuidada, de se expressar, comunicar e 

criar, de organizar pensamentos e ideias, de conviver, brincar e trabalhar em grupo, de ter 

iniciativa e buscar soluções para os problemas e conflitos que se apresentam às mais 

diferentes idades. 

 

5.3. Princípios Estéticos 

Referem-se à valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da 

pluralidade de manifestações artísticas e culturais. O envolvimento da criança com as 

manifestações artísticas oportuniza o desenvolvimento da imaginação, de habilidades 

criativas, da curiosidade e da capacidade de expressão nas múltiplas linguagens (gestual, 

corporal, plástica, verbal, musical, escrita e midiática, entre outras), a partir de estímulos 

sensoriais e pela leitura e releitura, criação e recriação, apropriando- se de muitos saberes. 

Para isso, é necessário que haja: 

• Valorização do ato criador das crianças, garantindo-lhes a participação em 

experiências diversificadas; 

• Organização de um cotidiano de situações agradáveis, estimulantes, que desafiem o 

que já sabem sem ameaçar sua autoestima nem promover competitividade; 

• Possibilidade de apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que circulam em 

nossa sociedade, selecionados pelo seu valor formativo em relação aos objetivos 

definidos pelo Projeto Político Pedagógico (PPP) em desenvolvimento; 

• Oportunidade de apreciação de suas próprias produções e a exposição a adultos e 

outras crianças. 

Esses princípios compõem os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, de     

acordo com a BNCC (BRASIL, 2017). 

5.4. Fundamentos Norteadores da Prática Educativa Princípios Epistemológicos 

O Projeto Político Pedagógico, parte do princípio que a criança é um sujeito 

histórico, pertencente a uma organização social, provida de cultura que a influência e por 

ela é influenciada. Assim, a construção do conhecimento se dá nas interações que 

estabelecem com as pessoas a sua volta, fazendo uso do brincar como forma de 

expressão e manifestação de anseios e desejos. 
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O Currículo em Movimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal tem por 

base a Psicologia Histórico-cultural. Segundo Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo do 

aluno se dá por meio da interação social, ou seja, de sua interação com outros indivíduos e 

com o meio […] neste olhar, a aprendizagem é uma experiência social, a qual é mediada 

pela interação entre a linguagem e a ação. 

A Teoria Histórico-Cultural de Vigotsky, em sua gênese, pressupõe uma natureza 

social da aprendizagem, ou seja, é por meio das interações sociais que o indivíduo 

desenvolve suas funções psicológicas superiores. 

A concepção histórico-crítica clarifica a Unidade Escolar, enquanto uma agência 

socializadora do saber sistematizado, produzido e acumulado historicamente pela 

humanidade, entendido como uma ferramenta cultural a ser utilizada pelos sujeitos em 

função dos seus interesses de classe no processo de transformação social. 

Neste contexto, esta UE oportuniza um espaço acessível, de forma a promover uma 

convivência harmoniosa, respeitando as diversidades étnico-raciais, culturais, de gênero, 

de classe, em que as diferenças não se tornem um fator de desigualdade, cumprindo seu 

papel socializador, propiciando o desenvolvimento da identidade das crianças, por meio de 

aprendizagens diversificadas, criativas realizadas em situações de interação. 

 

5.5. Princípios da Educação Inclusiva 

A Unidade Escolar promove a inclusão de todas as crianças para seu pleno 

desenvolvimento, respeita as diferenças e visa assegurar que todos tenham as mesmas 

possibilidades e oportunidades.  

O objetivo da educação especial inclusiva juntamente com a classe especial é 

desenvolver potencialidades com todas as crianças, sem distinção e com qualidade, 

fornecer condições de acessibilidade e permanência, bem como o desenvolvimento global. 

Assim, a sala de aula do ensino regular em conjunto com a classe especial, não limitada 

ao conceito de espaço físico, representa o ambiente real do contexto escolar onde a 

convivência com heterogeneidade é um ambiente inclusivo e de enriquecimento, uma vez 

que as diferenças se apresentam como fator que enriquecem as relações ao requerer as 

adaptações necessárias para novas formas de viver a coletividade. 

 

As ações que visam o sucesso da inclusão são: 

• Envolvimento de todos os profissionais nas formações continuadas no que concerne 

à educação inclusiva; 
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• Manter o diálogo permanente com a família para que o trabalho desenvolvido com 

as crianças tenha continuidade nos espaços fora do ambiente escolar; 

• Diálogo contínuo com os profissionais envolvidos nas turmas inclusivas: Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem (E.E.A.A.), psicólogos e até mesmo outros 

profissionais que oferecem atendimento fora da escola; 

• Favorecer uma cultura de convivência harmoniosa entre todas as crianças de forma 

a valorizar as diferenças e as contribuições para o processo de desenvolvimento 

humano; 

• Adequações curriculares que visam aos projetos e ao currículo da Educação Infantil; 

• Os Planos Interventivos Individuais Bimestrais (PIBI) colaboram para o 

desenvolvimento e adequação das atividades propostas curriculares; 

• Organização de ambientes dentro de sala de aula que favoreça o desenvolvimento 

da criança, 

• Incentivar o desenvolvimento de habilidades adaptativas sociais, de comunicação, 

cuidados pessoais e autonomia para encorajar e facilitar a participação da criança. 

 

6. Objetivos da Educação, das Aprendizagens e do Desenvolvimento 

 

Objetivo geral 

Impulsionar o desenvolvimento integral das crianças ao garantir a cada uma delas o 

acesso à construção de conhecimentos e à aprendizagem de diferentes linguagens, assim 

como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à 

convivência e à interação com seus pares etários e com os adultos. 

Objetivos específicos 

• Formar cidadãos críticos e agentes participativos; 

• Proporcionar a construção da identidade e autonomia de nossas crianças; 

• Integrar e socializar a criança em seu meio social familiar e escolar no formato on-

line e presencial; 

• Ampliar progressivamente os conhecimentos de mundo em nossas crianças; 

• Trabalhar o corpo para que as crianças o conheçam e desenvolvam suas 

potencialidades, respeitando seus limites, desenvolvendo e cultivando hábitos de 
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cuidado consigo e com o outro, com a saúde e o bem-estar;   

• Propiciar meios e formas da criança brincar tanto no ambiente familiar quanto no 

escolar, expressando emoções, sentimentos, necessidades e desejos; 

• Contribuir para a expressão de ideias, sentimentos, necessidades e desejos das 

crianças, ajustando as diferentes intenções de cada um de forma a enriquecer 

continuamente sua capacidade de expressão; 

• Colaborar para a valorização das diversidades culturais e para demonstração de 

atitudes de interesse, respeito e participação de cada criança. 

• Melhorar a acessibilidade das salas de atividades e das vias de acesso da U.E. 

• Envolver a comunidade nas tomadas de decisões. 

• Promover a participação dos pais e famílias na educação das crianças, de forma a 

trazê-los a um maior envolvimento com as atividades propostas pela U.E. 

• Proporcionar a construção da identidade e autonomia de nossas crianças; 

 

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 U.E.; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 

o pensamento, arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; a 

gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; a valorização dos profissionais 

do ensino e a garantia de padrão de qualidade. 

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

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

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

Político Pedagógico (PPP), assim como os docentes não apenas incumbir-se-ão de 

participar da elaboração e cumprirão o plano de trabalho, segundo o PPP da unidade 

escolar, zelando pela aprendizagem dos educandos. 

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

da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 
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peculiaridades, considerando alguns princípios básicos, dentre eles: a participação dos 

profissionais da educação na elaboração do PPP da escola. Também respeitarão a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), que define conhecimentos, competências e 

habilidades essenciais à formação dos nossos educandos no decorrer da Educação 

Básica, conforme com o que define o Plano Nacional de Educação (PNE), e norteará os 

currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, assim como os PPPs 

de todas as unidades escolares públicas e privadas voltadas à Educação Infantil, ao 

Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e ao Ensino Médio em todo país. 

Nesse sentido, amparada pelos princípios éticos, políticos e estéticos apresentados 

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

Nacionais Gerais da Educação Básica, considerando não apenas a implementação do 

Projeto Político Pedagógico, mas também às vivências desenvolvidas nos 

estabelecimentos de ensino. É importante destacar que a BNCC apresenta dez 

competências essenciais para a organização do trabalho pedagógico nas instituições de 

ensino voltadas ao atendimento de todas as etapas e modalidades da Educação Básica 

que perpassam as dimensões cognitivas (conhecimento; pensamento científico, crítico e 

criativo; repertório cultural), comunicativas (linguagens; tecnologias; argumentação) e 

socioemocionais (autonomia e autogestão; autoconhecimento e autocuidado; empatia e 

cooperação; responsabilidade e cidadania). 

Dessa forma, para a elaboração do PPP das unidades escolares, precisamos 

considerar as competências apresentadas anteriormente, assim como a participação da 

comunidade escolar, um dos fundamentos expostos na perspectiva da Gestão 

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

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

U.E. 

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

uma escola para todos, ou seja, associada à construção da qualidade social que abarca 

práticas pedagógicas intencionais sobre a “escola que temos” e a “escola que queremos” 

em prol do desenvolvimento dos nossos educandos que se constituem enquanto cidadãos 

para exercerem a sua cidadania, para conviverem em sociedade e para se constituírem 

como agentes de transformação social, conforme proposto no Currículo em Movimento. 

Assim, o PPP da unidade escolar se fundamentará na organização do trabalho 

pedagógico intencional, que visa à ampliação dos tempos, espaços e oportunidades; à 
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formação humana integral; à construção de uma sociedade mais justa, democrática e 

inclusiva. 

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

construir uma educação de qualidade que favoreça o desenvolvimento pleno das crianças 

da educação básica da rede púbica de ensino, garantindo não apenas o acesso, mas o 

direito de construir aprendizagens cada vez mais significativas associadas às demandas e 

às especificidades inerentes à comunidade escolar, motivando e amparando-os, inclusive 

quanto à permanência nas U.Es, minimizando os índices de evasão e abandono, 

ampliando as possibilidades de sucesso escolar. 

Nessa perspectiva, cabe destacar os fundamentos teórico-metodológicos eleitos 

pela Secretaria de Educação do Distrito Federal: a Pedagogia Histórico-Crítica e a 

Psicologia Histórico-Cultural. 

Convém salientar que a organização em ciclos apresenta uma ideia de progressão 

das aprendizagens e desenvolvimento das crianças que ocorre por meio das ações 

pedagógicas entre crianças da mesma idade e de idades diferentes e entre adultos. Vale 

destacar que, nesse modelo de organização escolar, é preciso considerar a unidade 

existente no contexto educativo.(p. 57) 

Neste contexto, percebe-se a periodização da infância apresentada na imagem 

acima extraída do Currículo em Movimento alinhado à Psicologia Histórico-Cultural que 

permite a fluidez da organização curricular de aprendizagens respeitando cada período da 

infância, pois há influências do contexto social e cultural. 

Considerando o relevante risco à saúde pública que a COVID-19 representou no 

ano de 2020, bem como as medidas de prevenção e o combate à doença adotadas pelo 

Governo do Distrito Federal, em especial, as medidas de isolamento e distanciamento 

social para proteger a população, o Conselho de Educação do Distrito Federal exarou 

normativos extraordinários, a fim de subsidiar as ações das instituições educacionais 

vinculadas ao Sistema de Ensino do Distrito Federal, a saber, o Parecer nº 33/2020-CEDF, 

o Parecer nº 37/2020-CEDF, o Parecer nº 47/2020 - CEDF, o Parecer nº 93/2020 - CEDF, o 

Parecer nº 102/2020 - CEDF e, recentemente, o Parecer nº 105/2020 - CEDF. Ainda, a 

Recomendação nº 1/2020-CEDF e a Recomendação nº 2/2020-CEDF, todos em 

consonância com o que preponderam os normativos federais.  

Ainda no contexto de calamidade e do retorno as aulas presenciais no ano de 2022, 

a SEEDF publicou a portaria conjunta n°12, de 28 de outubro de 2021 e a nota técnica de 

n° 2/2022/SES/SVS/DIVEP que traz orientações sobre o retorno as aulas presenciais.   
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No combate à pandemia da Covid-19, esta Unidade de Ensino tem acompanhado e 

seguido frequentemente todos os atos normativos publicados pela Secretaria de Educação 

do Distrito Federal e pela CRE PPC. 

 

8 - Organização Curricular da Unidade Escolar 

O planejamento de nossas práticas é elaborado coletivamente, respeitando as 

diretrizes da BNCC e do Curriculo em movimento. As reflexões acerca do trabalho serão 

registradas em atas e em outros documentos próprios da coordenação pedagógica que 

serão usados para reestruturação do projeto. A partir da organização dos temas 

transversais: Educação para diversidade, Cidadania e Direitos Humanos, sustentabilidade 

nos pautamos em nossa organização de projetos coletivos e individuais. 

Além do exposto, a organização deste PPP toma como base os Eixos Integradores do 

Currículo - Educar e Cuidar, Brincar e Interagir, considerados juntamente com os Eixos 

Transversais- Educação para Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 

e Educação para a Sustentabilidade. Promovemos passeios a parques e espaços que envolvam 

atividades pedagógicas ao ar livre, passeios a pé para observação da flora e fauna da comunidade 

ao redor da U.E. e piquenique. Temos experiências com água em suas diversas fases na Semana 

da Água, contação de histórias dos livros que envolvam os temas acima e outros sugeridos pela 

comunidade escolar. 

8.1. Eixos Integradores 

Um processo participativo durante a coordenação coletiva dos professores, na 

sondagem de ideias e ponderações ocorridas nas reuniões com demais funcionários da 

escola e no acolhimento das diversas sugestões trazidas pelos responsáveis durante as 

reuniões realizadas no início do ano letivo. 

Pretende-se que com o trabalho coletivo as responsabilidades sejam 

compartilhadas, a confiança seja recíproca, a sensibilidade para as ações inovadoras e 

criativas seja um princípio observado e a educação crítica a principal finalidade desta 

escola. 

Busca-se trabalhar uma metodologia que favoreça a autoaprendizagem por parte da 

criança, introduzindo-a no processo de aprender a aprender, desenvolvendo competências 

e habilidades que se encontram na base da aprendizagem: no campo cognitivo, no afetivo 

e no motor. Assegurndo que os eixos integradores, educar e cuidar, bem como brincar e 

interagir sejam desenvolvidos em nossos projetos de forma efetiva. 
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8.2. Eixos Transversais 

As relações que a criança estabelece com o conhecimento são fruto das interações 

socioculturais que dão origem à construção das diferentes linguagens desenvolvendo 

assim os campos de experiências e os direitos de aprendizagem através de projetos que 

abordam a Educação para a diversidade.  

Portanto, é função dos professores proporcionar situações que favoreçam o 

processo de construção, reelaboração e ressignificação do conhecimento, considerando os   

interesses, as necessidades e as particularidades da criança, a fim de que ela possa 

participar das decisões a seu respeito, identificando-se como sujeito atuante e reconhecido 

como tal. Compreendendo que as pessoas são diferentes e que essas diferenças nos 

engrandecem enquanto grupo social. Nossos projetos abarcam ainda os direitos da criança 

e do adolescente, direito da pesso com deficiência, direitos humanos, trazendo assim 

propostas pedagógicas diversas. 

A pedagogia de projetos é uma prática que já vem sendo adotada pelo JI 303 sul. O 

projeto de trabalho é uma ação pedagógica que dá sentido social e imediato às 

aprendizagens dos alunos. É por meio dele que a criança aprende de forma significativa e 

contextualizada. O professor, além de levar em conta os conhecimentos prévios dos 

alunos, deverá propor desafios, em que a criança possa confrontar suas hipóteses 

espontâneas com hipótese e conceitos científicos, apropriando-se gradativamente desses. 

Nessa postura, todo conhecimento é construído em estreita relação com o contexto 

em que é utilizado, sendo, por isso mesmo, impossível separar os aspectos cognitivos, 

emocionais e sociais presentes nesse processo. A formação dos alunos não pode ser 

pensada apenas como uma atividade intelectual. É um processo global e complexo, no 

qual conhecer e intervir no real não se encontram dissociados.  

 

8.3. Transições na Educação Infantil 

O processo da educação infantil passa por várias fases de transição e as crianças 

vivenciam isso intensamente. Quando a criança, aos 3 anos sai da creche e passam a 

pertencer a outro ambiente escolar, ela passa por um período de adaptação de novas 

oportunidades de aprendizagem. A escola tem projetos referentes a essa transição. A 

nossa escola sequencial (que recebemos) é a creche Jacarandá. As professoras mandam 

fotos e conversam nas rodinhas com as crianças sobre nossa escola. Antes do processo 

da pandemia as crianças visitavam a nossa escola antes mesmo de vir para cá. Assim 
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como nossas crianças quando vão pra a escola sequencial (que enviamos) é a Escola 

Classe 304 sul. Nossas crianças entram em contato com a mesma através de cartinhas, 

visitas presenciais e interação com as crianças. 

O Serviço de Orientação Educacional e o Corpo Docente entendem seu papel 

fundamental no sentido de acolher e ajudar suas crianças e familiares a passarem da 

melhor maneira possível por esse processo. Assim teremos uma transição saudável e que 

siga as orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) integrado com o 

acolhimento e que leva em consideração toda a jornada da criança na educação infantil.  A 

ideia é oferecer uma ponte entre uma fase e outra, afim de evitar inseguranças e a 

fragmentação do aprendizado.  

Neste processo de transição, conversas com as famílias de forma individual, 

realização de reuniões de pais e mestres, escuta sensível às famílias, produção de vídeos 

sobre a escola apresentando o espaço físico, divulgação de fotos da escola e tour na 

escola para as crianças que iniciam no JI 303 Sul e tour na EC 304 Sul, que é a opção 

sequencial das crianças desta UE para o Ensino Fundamental I. 

 

9. Organização do Trabalho Pedagógico da Unidade Escolar 

9.1. Plano de ação da coordenação pedagógica 

Tomar 
conhecimento 
de ações das 
diferentes 
instâncias da 
Secretaria de 
Educação do 
Distrito Federal. 

Estar presente em 
100% das reuniões 
da SEEDF e estar 
em conexão com os 
meios de 
comunicação da 
mesma, tomando 
ciência dos 
documentos por 
este órgão 
encaminhados para 
coordenação 
pedagógica. 

Coordenação 
intermediária 
da CRE/PP 

Crianças 
Professores, 
Familiares 

Participar de reuniões, 
encontros e demais 
eventos. 

Acompanhamento pela 

equipe gestora, 

coordenação 

pedagógica, 

professores e 

comunidade escolar. 

Assegurar a 
efetivação dos 
projetos da 
escola. 

Envolver 100% dos 
profissionais na 
execução e 
continuidade dos 
projetos em 
andamento na U.E. 

Coordenação 
intermediária 
da CRE/PP 

Crianças 
Professores, 
Familiares 

Acolher sugestões e 
promover discussões de 
novos projetos a serem 
desenvolvidos neste ano 
letivo; acompanhar 
regularmente o 
desenvolvimento dos 
projetos e a participação 
efetiva das turmas; 
Estimular autoavaliação 
dos profissionais 
envolvidos. 

Acompanhamento pela 

equipe gestora, 

coordenação 

pedagógica, 

professores e 

comunidade escolar. 
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Envolver os 
profissionais da 
U.E. no 
processo de 
inclusão. 

Abordar estudos de 
100% dos 
diagnósticos das 
crianças atendidas 
na 
U.E. neste ano 
letivo. 

Coordenação 
intermediária 
da CRE/PP 

Crianças 
Professores, 
Familiares 

Promover palestras para 
comunidade escolar com 
psiquiatras, psicólogos, 
professores e outros 
profissionais que atuem 
com necessidades 
educacionais especiais. 

Acompanhamento pela 

equipe gestora, 

coordenação 

pedagógica, 

professores e 

comunidade escolar. 

Garantir a 
prática do 
currículo da Ed. 
Infantil. 

Estudar 100% dos 
eixos do currículo e 
sua organização 
com a equipe 
docente. 

Coordenação 
intermediária 
da CRE/PP 

Crianças 
Professores, 
Familiares 

Estudos sobre temáticas 
que envolvam o educar e 
o cuidar, o brincar e o 
interagir e os demais 
campos de experiências 
contidos no Currículo da 
Educação Infantil 2018 

Acompanhamento pela 

equipe gestora, 

coordenação 

pedagógica, 

professores e 

comunidade escolar. 

Fortalecer o 
trabalho 
pedagógico 
coletivo na 
instituição de 
ensino; 

Analisar 100% das 
práticas 
pedagógicas. 

Coordenação 
intermediária 
da CRE/PP 

Crianças 
Professores, 
Familiares 

Realizar reuniões com o 
grupo de professores, 
equipe gestora e 
comunidade escolar. 

Acompanhamento pela 
equipe gestora, 
coordenação 
pedagógica, 
professores e 
comunidade escolar. 

Atuar com 
eficiência e 
eficácia na 
coordenação de 
ações 
pedagógicas 
com corpo 
docente e com a 
direção escolar. 

Analisar 100% das 
práticas 
pedagógicas. 

Coordenação 
intermediária 
da CRE/PP 

Crianças 
Professores, 
Familiares 

Promover um espaço de 
diálogo constante. 
Respeitar a pluralidade 
de ideias. 
 
Considerar os saberes e 
as singularidades 
existentes no coletivo 

Acompanhamento pela 
equipe gestora, 
coordenação 
pedagógica, 
professores e 
comunidade escolar. 

 

9.2. Estratégia de valorização e formação continuada dos profissionais da educação 

Entendemos como fundamental para um trabalho efetivo de qualidade que nossos 

profissionais e comunidade sejam atendidos em suas necessidades. E, portanto, em 

nossos planejamentos almejamos sempre a valorização da formação continuada. 

 

9.3. Práticas metodológicas adotadas 

Nossa equipe sempre muito preocupada com a atualização de nossos servidores, 

dispomos do espaço da coordenação coletiva para trazer profissionais, filmes, palestras e 

rodas de conversa. 

Ao longo do ano temos planejados vários momentos de reflexões de nossas práticas 

através de rodas de conversas com vários convidados e abordamos temas variados. É por 

meio das relações sociais que as crianças se apropriam, reproduzem e produzem 

atividades vivenciadas em sua sociedade. As experiências vinculadas aos desafios da vida 

coletiva são levadas em consideração na sistematização deste PPP, assim o cuidado com 

o corpo precisa ser aprendido, associado à cultura e às relações sociais, promovendo o 
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educar e cuidar. O brincar e o interagir também se tornam alvo da prática pedagógica, pois 

é entendido que a troca de experiência, a relação com o objeto, com as pessoas e 

elementos sociais e culturais, contribuem para a construção do vínculo, para a curiosidade, 

a investigação, o criativo e o imaginativo. 

 

 

9.4. Organização de materiais, ambientes, tempos, rotina e datas comemorativas 

 

A organização dos tempos e espaços são de extrema importância para a 

organização da UE, dos profissionais e das crianças. Atualmente em regime presencial a 

Unidade Escolar atende crianças nos turnos matutino (das 7h30 às 12h30) e vespertino 

(das 13h às 18h), totalizando cinco horas diárias de atendimentos em sala de aula (jornada 

de tempo parcial). Os profissionais trabalham em regime de 40h semanais, onde os 

professores que atuam em regência de classe dedicam de sua jornada semanal 25h em 

regência e 15h de coordenação pedagógica interna. Às quartas-feiras são dedicadas à 

coordenação coletiva enquanto às terças e quintas-feiras ocorrem a formação continuada 

em trabalho, atendimento aos pais, preparação de materiais pedagógicos e participação 

em cursos promovidos pela Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação 

(EAPE). 

Entendemos que a rotina é uma forma de organizar o coletivo infantil diário e, 

concomitantemente, espelha o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. Ela 

abrange recepção, roda de conversa, calendário e clima, alimentação, higiene, atividades 

de pintura e desenho, descanso, brincadeira livre e dirigida, narração de histórias, entre 

outras ações. 

Existem também as atividades externas e internas, planejadas nas coordenações 

pedagógicas. As atividades contempladas no calendário anual de eventos desta Unidade 

Escolar também estão inseridas nos planejamentos e ações de 2022. 

9.5. Inclusão na Unidade Escolar 

Para melhor atender as crianças com deficiência, a Unidade Escolar respeita as 

diferenças e visa assegurar que todos tenham as mesmas possibilidades e oportunidades 

por meio de eliminação de barreiras adaptando os espaços. Para melhor atender às 

crianças, esta Unidade Escolar, oferece turmas do ensino regular, classificadas como 

integração inversa, além das turmas de classe comum e classes especial trazendo assim 

diversidade e possibilidades de desenvolvimento de forma ampla e inclusiva. 
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9.6. Atuação na Sala de Recursos 

Nossa escola possui o espaço para o atendimento da sala de recursos, porém como 

não temos profissionais para o atendimento, nossas crianças não estão recebendo esse 

atendimento. 

9.7. Atuação do Serviço de Orientação Educacional 

O Serviço de Orientação Educacional (SOE) atua na Educação Infantil, no Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio com o objetivo de perceber, de acompanhar, de ajudar e 

de orientar cada criança no seu desenvolvimento no processo de aprendizagem. 

Na U.E., o orientador educacional é um dos membros da equipe gestora, ao lado do 

diretor e do coordenador pedagógico. Ele é o principal responsável pelo desenvolvimento 

pessoal de cada criança, dando suporte a sua formação como cidadão, à reflexão sobre 

valores morais e éticos e à resolução de conflitos. Em anexo. 

 

9.8 Atuação dos Educadores Sociais Voluntários 

O Programa Educador Social Voluntário (ESV) tem como objetivo oferecer suporte 

complementar às atividades de Educação em Tempo Integral, apoiar as crianças com 

deficiências e transtornos de aprendizagem, nas unidades escolares de Educação Infantil e 

nas escolas de natureza especial. O ESV auxiliará nas unidades escolares da Educação 

Infantil ao Ensino Médio sob orientação das equipes gestoras, cumprindo com 

responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações junto ao Programa. 

O Educador Social Voluntário tem suas funções definidas em Portaria própria 

publicada anualmente pela Secretaria de Estado de Educação. Por tratar-se de um 

programa de voluntariado, o trabalho do Educador deve ser sempre orientado pelos 

servidores da Administração Pública regidos pelos princípios basilares da Administração. 

Oferecem suporte as crianças com Deficiência e Transtorno Global do 

Desenvolvimento/TGD/TEA para atendimento das suas habilidades adaptativas 

(alimentação, locomoção e higienização) e especificidades na área da Educação Especial 

orientados pela coordenação e professora regente. 

9.9 Atuação dos Monitores 

Não temos esses profissionais em nossa escola. 
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9.10 Atuação dos Parceiros da Unidade Escolar 

A Unidade Escolar mantém boa relação com a comunidade que é participativa e 

contribui de forma positiva em diferentes momentos do cotidiano da escola o que assegura 

uma convivência harmoniosa e produtiva. Esta UE propõe o diálogo aberto com os pais, 

em momentos individuais ou em reuniões coletivas como instrumento de escuta, além dos 

canais de comunicação remoto como e- mails, grupo de Whatsapp e ligações telefônicas. 

A escola estabeleceu uma relação muito direta participativa com a prefeitura da 

quadra aonde estamos inseridos. 

Sempre haverá canais abertos de comunicação na relação unidade escolar e a 

comunidade, entre eles, palestras com profissionais e temas sugeridos pela comunidade e 

equipe pedagógica, agendas escolares, informes pelos grupos de Whatsapp, bilhetes nas 

salas de aula virtuais, comunicados nos murais, roda de conversa física ou remota e as 

oficinas pedagógicas. 

 

9.11 Programas e projetos específicos 

Em nosso ambiente escolar desenvolvemos alguns projetos coletivos como : 

Cultura de Paz que visa trazer mais entendimento em atitudes cotidianas em todas as 

esferas; Circuito de ciência que promove experiências práticas científicas vivenciadads 

coletivamente entre as salas; Projeto de leitura, aonde visitamos semanalmente a 

biblioteca da 304 sul e as crianças também tem um ambiente acolhedor na escola com 

disponibilidade de levar livros para casa e ler com sua família; Projeto de futebol, aonde 

desenvolvemos atividades de coordenação motora de form recreativa, Projeto de 

alimentação saudável que desenvolvemos a conscientização da alimentação de 

qualidade. 

 

10 – Avaliação dos Processos de Aprendizagem e Desenvolvimento 

Na Educação Infantil a avaliação acontece, principalmente, pela observação 

sistemática, registro em caderno de campo ou caderno de planejamento, pastas individuais 

organizadas pelos professores e exposição ou postagem das produções das crianças. A 

autoavaliação, através de momentos de escuta organizada também é estratégia utilizada 

pelos professores. É importante ressaltar que a avaliação na Educação Infantil deve ser 

processual e formativa, sem objetivo de promoção ou exclusão. O processo de avaliação 

visa o favorecimento do desempenho e do crescimento da criança em relação a ela mesma 
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e jamais de sua comparação com os pares. A avaliação na Educação Infantil tem por 

finalidade proporcionar a reflexão e redirecionar o trabalho desenvolvido pelos profissionais 

com o objetivo de contribuir para a formação integral da criança. O Relatório 

Desenvolvimento Individual da criança (RDIC) é o registro da criança, mediante o trabalho 

desenvolvido no decorrer do semestre. 

A  avaliação na Educação Infantil busca responder se e quando os direitos e objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento estarão sendo consolidados. Objetiva, portanto, 

permitir comparar a educação ofertada e os Indicadores de Qualidade na Educação Infantil 

(BRASIL, 2009) - Currículo da Educação Infantil (p. 55). 

Ao conjunto de estratégias de avaliação dessa Unidade Escolar (U.E.), soma-se 

ainda o Conselho de Classe, que acontece semestralmente. 

Visa reunir a equipe escolar e comunidade com o intuito de refletir sobre a 

aprendizagem e o processo de ensino, o desempenho dos integrantes da comunidade 

escolar, os resultados das estratégias escolhidas, a adequação da organização curricular e 

outros aspectos referentes a esse processo, de modo a avaliá-los sob os diversos pontos 

de vista dos participantes. 

O fim do ano letivo é o momento das avaliações das crianças (RDIC), mas também de 

repensar tudo o que fizemos e planejar para o próximo ano. A equipe docente desta UE prevê 

diversas ações de fechamento do trabalho acadêmico deste ano como realização de fotos de 

formatura com crianças seguindo um protocolo de segurança conforme o realizado do ano de 2021. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (DCNEI), é importante o acompanhamento do trabalho pedagógico e avaliação do 

desenvolvimento das crianças. Ressalta-se que nesse segmento a transmissão de 

conteúdos não implica aprovação e reprovação escolar.  

Alinhadas às diretrizes do segmento, o corpo docente realiza ações avaliativas 

como a observação crítica e criativa, os múltiplos registros do que foi realizado (seja em 

formato de portfólio ou relatório individual), além do feedback dos pais e das próprias 

crianças.   

O Conselho de Classe é órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa em 

assuntos didático-pedagógicos, fundamentado no  Projeto Político Pedagógico desta UE e 

no Regimento Escolar. É o momento em que professores, equipe pedagógica e direção se 

reúnem para discutir, avaliar as ações educacionais e indicar alternativas que busquem 

garantir a efetivação do processo de aprendizagem das crianças. Na escola realizamos o 

conselho ao final de cada semestre, sendo mais um dos instrumentos que auxiliam no 
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mapeamento da atuação do próximo semestre. 

[...] Subseção III Do Conselho de Classe  

Art. 29. O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da Gestão Democrática e se destina a 

acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e das aprendizagens, havendo tantos Conselhos 

de Classe quantas forem as turmas existentes na unidade escolar. Parágrafo único. O Conselho de Classe 

será composto por: I -todos os docentes de cada turma e representante da equipe gestora, na condição de 

conselheiros natos; II - Pedagogo – Orientador Educacional; III - representante da carreira Assistência à 

Educação; IV - representante das famílias e/ou responsáveis legais; V - representante das crianças a partir 

do 6.º ano do Ensino Fundamental ou do primeiro segmento da Educação de Jovens e Adultos, escolhidos 

por seus pares, garantida a representatividade das crianças de cada uma das turmas; VI - representantes 

dos serviços de apoio especializado.[...] p.30 do Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, 

PORTARIA Nº 180, DE 30 DE MAIO DE 2019. 

 

Avaliação institucional é um processo permanente que tem como principal função 

inventariar, harmonizar, tranquilizar, apoiar, orientar, reforçar e corrigir os aspectos 

avaliados. Esta ação possibilita a reestruturação do processo educacional e a introdução 

de mudanças na Instituição.   

 

[...] A avaliação institucional constitui-se como um processo sistemático de discussão 

permanente sobre as práticas vivenciadas na escola, intrínseco à construção da sua autonomia, já 

que fornece subsídios para melhoria e aperfeiçoamento da qualidade do seu trabalho. Essa 

autonomia não desvincula a escola das demais instâncias do sistema, uma vez que a avaliação 

institucional articula as avaliações, possibilitando uma leitura da totalidade das instituições e do 

sistema [...] Oliveira et al., 2004, p. 21. 

 

A citação acima denota que a avaliação institucional se torna um instrumento de 

reorientação do trabalho educativo, com base na construção coletiva de uma concepção 

de avaliação democrática e formativa, capaz de intervir efetivamente na realidade 

educacional, no sentido de contrapor-se à crescente exclusão e ao aprofundamento das 

desigualdades sociais. 

 

11. Plano de Ação para Implementação do PPP 

 

A Unidade Escolar tem como base as orientações curriculares da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal (SEEDF) e o conjunto de leis que normatizam a Educação 

Infantil nas diferentes esferas. 
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Ao longo do ano de 2018, a SEEDF realizou várias ações para mobilizar e instigar a 

participação dos profissionais da educação do Distrito Federal no processo de revisitação 

do Currículo que se apresenta tais como Fóruns Regionais; Ciclo de Formações; Ciclo de 

Plenárias; Leitores Críticos e Consulta Pública. A 2ª edição do Currículo em Movimento do 

Distrito Federal para a Educação Infantil alinhava-se às Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação Infantil- DCNEI e à Base Nacional Comum Curricular- BNCC, entre outros 

documentos legais. 

Ressalta-se a troca de conhecimento e de experiência que resultaram em um 

documento que contempla os anseios dos profissionais que compreendem a educação 

infantil como sendo uma etapa fundamental para o desenvolvimento da criança de 04 a 05 

anos no que se refere ao desenvolvimento e a aprendizagem. 

No início do ano letivo de 2020, as unidades escolares receberam o conjunto de 

cadernos que compõem o currículo da Educação Básica do Distrito Federal. Desde então, 

os docentes passaram a pautar as ações desenvolvidas de acordo com as orientações do 

currículo da Educação Infantil e seus pressupostos teóricos. São realizadas, nas 

coordenações pedagógicas coletivas, estudos com a finalidade de conhecer o Currículo e 

organizar o planejamento de acordo com cada um dos campos de experiência. 

Este PPP está sendo elaborado com a finalidade de efetivar as diferentes 

dimensões desse currículo, levando-se em consideração a diversidade e a pluralidade 

existentes no seio da U.E. de forma a oferecer uma educação que contemple as 

necessidades e as especificidades no que se refere à promoção de sujeitos críticos e 

autônomos. O trabalho da Unidade Escolar abrange os diferentes campos de experiência e 

os eixos integradores do currículo da Educação Infantil almejando o desenvolvimento 

integral dos educandos, com objetivo de promover a integração entre os princípios éticos, 

estéticos e políticos expressos nas DCNEI (BRASIL, 2010, p.16); bem como os direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento, quais sejam, conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar e conhecer-se; além dos campos de experiências e os Eixos Integradores do 

Currículo: Educar e Cuidar, Brincar e Interagir. Tais eixos 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. 

O Currículo ressalta que a criança é um ser em constituição e em processo de 

humanização, como esclarece Vigotsky (2012), enquanto ela nasce como ser social. Neste 

intuito, em regime de ensino presencial, a U.E. promove cantigas na acolhida/ entrada, 
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apresentações coletivas com dramatização e cantigas nas festividades como as festas 

juninas temáticas. O Projeto de Leitura faz empréstimos de livros às crianças para serem 

lidos em família e realiza visita à Biblioteca da 104/ 304 Sul.  

Os projetos específicos são outros exemplos que também contemplam a 

participação em situações de aprendizagem, envolvendo as crianças em atividades 

desafiadoras. Assim como o Projeto de Psicomotricidade, os demais são elaborados para 

que as crianças tenham a oportunidade de vivenciar suas infâncias, aprender e se 

desenvolver enquanto correm, cantam, brincam, ouvem histórias, dramatizam, produzem, 

interagem, jogam, mexem com água, memorizam cantigas. 

A Educação Infantil se formaliza de forma a contemplar os direitos de aprendizagem 

e desenvolvimento e sua organização também propõe atividades que envolvam 

agrupamentos verticais e sua intencionalidade educativa em acordo com o Currículo em 

Movimento da Educação Infantil. Como planejamento das atividades, baseadas nos 

campos de experiência, para compreensão do mundo e produção de novos significados, 

sejam na rotina das turmas ou nas atividades apontadas nos projetos, tem-se que planejar, 

por exemplo, espaço e tempo, fala e escuta, gestos e movimentos, traços e sons para 

interações socioculturais, de modo que colaborem para que a criança experimente 

diferentes linguagens. 

 

Dimensão da Gestão Pedagógica: 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁ
VEIS 

PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIO

S 

Aumentar a 
participação 
das famílias 
nas reuniões 
escolares. 

Ampliar em 
50% a 
participação. das famílias nas reuniões, no decorrer do ano letivo; 

Enviar bilhetes com, no 
mínimo, uma semana 
de antecedência e 
tabular a quantidade de 
pessoas presente; 
Ressaltar a importância 
das famílias, nas 
reuniões em todas as 
situações possíveis; 
Fornecer declaração de 
comparecimento aos 
interessados. 

Analisar os gráficos 
com a quantidade de 
pessoas presente; 
Analisar a partir da lista 
de presença dos pais 
nas reuniões o quantitativo de famílias nas mesmas. 

Equipe 
gestora JI 303 SUL 

Anual  
Pesquisa, 
palestra, 
entrevista, 
materiais 
pedagógicos 
Discussão com 
a comunidade 
escolar 
 

Trabalhar a 
cultura 

popular por 
meio de 
festas 

temática. 

Ampliar em 
40%, no 

mínimo, a 
participação 

da 
comunidade 
escolar, no 
decorrer do 
ano letivo; 

Realizar festas 
coletivas, sem fins 

lucrativos; 
Envolver a comunidade 

escolar no 
planejamento e 

execução das festas; 
Proporcionar a 
socialização da 

Realizar enquetes 
depois das festas, com 

os profissionais e as 
Famílias. 

Equipe 
gestora JI 303 SUL; 

Famílias; 

Anual Vídeos, Letras 
musicais; -  

DVDs; - 
Rádios; - 
Auxílio da 

comunidade; -  
Figurino,  
maquetes 
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comunidade escolar; 

Consolidar a 
utilização, 

com 
consciência, 
dos outros 
ambientes 

pedagógicos 
da escola. 

Fazer um 
lista com os 
ambientes 
da escola 
que ainda 

estão sendo 
pouco 

utilizados; 
Conferir, a 
partir da 
listagem 

feita, se no 
final do ano 
letivo houve 
a ampliação 

do uso 
desses 

ambientes; 
Ampliar em 

50% a 
utilização dos 
ambientes, 
no decorrer 

do ano letivo. 

Criar regras para a 
utilização dos 

ambientes, com as 
crianças; 

Reformar o espaço 
destinado a Casinha de 

Boneca e adquirir 
mobiliário; 

Reformar o Galpão para 
melhorar atender as 

necessidades da 
escola/crianças; 
Criar espaços de 

convivência na área 
verde da escola; 

Pintar e organizar a sala 
de artes, adquirindo 

mobiliários adequados. 

Avaliar, junto à comunidade escolar, o grau de satisfação quanto aos ambientes, por meio de pesquisa envolvendo as famílias; 
Pesquisa junto as 

crianças para obter 
informações sobre 
gostos, opiniões e 

sugestões; 
 

Promover discussões 
em grupo, nas reuniões 
coletivas, avaliando se 
houve o uso de forma 

adequado dos 
ambientes da escola e 
se foi ampliada a sua 

utilização. 

Equipe 
Gestora 

Coordenação 
Pedagógica; 

Corpo 
Docente 

Anual Materiais 
pedagógicos 

diversos 
Produção de 
textos não 

verbais com as  
crianças 

Campanhas 

Manter-se 
conectado 

às 
Instâncias 
distritais e 
nacionais 

responsávei
s pelo 

auxílio à 
Gestão 
escolar 

Participar de 
todas as 

atividades 
promovidas 

pela CRE/PP 
e SEEDF, 
quando 

convocados; 
Examinar 
todas as 

correspondê
ncias 

recebidas 
pela U.E. e 
divulgá-las 

aos 
interessados, 
quando for o 

caso. 

Comparecer às 
atividades promovidas 
pela CRE/PP e pela 
SEEDF; receber as 
correspondências. 

Avaliar, junto à comunidade escolar, o grau de satisfação quanto aos ambientes, por meio de pesquisa envolvendo as famílias; 
Pesquisa junto as 

crianças para obter 
informações sobre 
gostos, opiniões e 

sugestões; 
Promover discussões 

em grupo, nas reuniões 
coletivas, avaliando se 
houve o uso de forma 

adequado dos 
ambientes da escola e 
se foi ampliada a sua 

utilização. 

Equipe 

Gestora 

Coordenação 

Pedagógica 

Corpo 

Docente 

Anual Acompanhame
nto SEI 

Divulgação das 
informações 
pelas redes 

sociais 
Runiões 

periódicas 

Prezar pela 
qualidade 

pedagógica 
da U.E. 

Estar 
presente em 

todas as 
coordenaçõe

s 
pedagógicas; 
acompanhar 
implementaç

ão das 
práticas 

escolhidas 
pela equipe 
escolar e 
estimular 

auto 
avaliação da 

equipe 
durante todo 
o processo; 

Reavaliar, junto aos 
membros da 

Comunidade Escolar, a 
Projeto Político 

Pedagógico do Jardim 
de Infância 303 Sul; 

Acompanhar e auxiliar a 
construção da prática 
pedagógica por meio 

das coordenações 
coletivas; 

Acompanhar a 
elaboração de projetos 
didáticos desenvolvidas 

na Escola; 
Otimizar os projetos e 

instruções pedagógicas 
adquirindo materiais 

necessários; 

Avaliar, junto à comunidade escolar, o grau de satisfação quanto aos ambientes, por meio de pesquisa envolvendo as famílias; 
Pesquisa junto as 

crianças para obter 
informações sobre 
gostos, opiniões e 

sugestões. 
 

Equipe 

Gestora 

Coordenação 

Pedagógica 

Corpo 

Docente 

Anual Uso dos 
indicadores de 
Qualidade da 

Educação 
Infantil 

 
Pesquisa 

Questionário 
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proporcionar 
todos os 
recursos 

necessários 
para 

execução de 
todo trabalho 
pedagógico. 

Avaliar possíveis 
distorções propiciando 

as correções 
necessárias; 

Estimular e acompanhar 
a recepção e o trabalho 

realizado por 
estagiários; 

Buscar parcerias com 
instituições 

educacionais e de 
saúde que possam 
auxiliar nosso fazer 

pedagógico; 
Promover momentos 

para que haja a 
formação continuada 
dos profissionais em 

educação por meio de 
estudos de temas. 

. 

 

Dimensão de Gestão de Resultados Educacionais: 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEI
S 

PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

Controlar a 
entrada e 
saída das 
crianças, 
fora do 
horário 

estabelecido 
pela 

Instituição 

Reduzir em 
50%, às 

entradas e 
saídas 

horário, ao 
longo do ano 

letivo; 

Enviar bilhete 
informando sobre a 

consequência 
dos atrasos (1º 

semestre) 
Registro dos atrasos 
em formulário próprio; 
Copilar dados e criar 

gráficos para quantificar 
os resultados e conferir 

se atingiu a meta; 
Chamar as famílias que 

tiverem muitas 
anotações, para 
informar sobre a 

consequência dos 
atrasos; 

Acionar o Conselho 
Tutelar quando 

necessário. 

Analisar a partir 
dos registros 

realizados se o 
número de 

atrasos reduziu 
se o número de 

atrasos 
diminuiu; 

Agente de  Portaria 
 

Secretária 
 

Equipe gestora 

Semestra
l 

.Sinalização  do 
ambiente com 

textos não 
verbais 

 
Orientações 

Pesquisa 
Painéis diversos 

 

 
Promover 

acompanha
mento e  
registro 

diário sobre 
o 

desenvolvim
ento das 
crianças. 

 
Ampliar para 

100% o 
número de 
professores 
que utilizam 
este recurso 
pedagógico, 
no decorrer 

do ano letivo. 

 
Promover estudos e 

discussões na 
coordenação coletiva, 

para tratar da 
importância de 
utilização deste 

recurso. 

Acompanhar os  registros realizados; 
Após a análise 

discutir a avaliar 
a eficácia das 

ações 
realizadas. 

Professores 
Coordenador 

Semestra
l 

I-EDUCAR 
Portfólio 

Diário de bordo 

Buscar 
maior 

precisão nas 
informações 

Ampliar em 
100% a 

apresentaçã
o a utilização 

Promover um encontro 
na coordenação 

coletiva, para tratar da 
importância do relatório 

Ler e analisar os 
relatórios 

observando a 
clareza das 

Professores 
Coordenadores 

Supervisora 

Anual Encontros 
Discussão com 
Equipe Gestora 

Pesquisa de 
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apresentada
s no RDIC; 

adequada 
deste 

instrumento 
de avaliação 
(RDIC), no 
decorrer do 
ano letivo; 

e de estratégias a 
serem usadas a fim de 

melhorar a precisão 
das informações 

relatadas; 
Buscar estabelecer um 
padrão de informações 
que devem ser comuns 

nos relatórios; 
Socializar as Diretrizes 
de Avaliação fornecidas 
pela CRE SEDF, onde 

constam as 
informações pertinentes 
a composição do RDIC; 
Apresentar estratégias 
para melhor otimizar os 

registros de 
observação; 

informações, 
Realizar 

dinâmicas em 
reuniões; 

coletivas, em 
que um leia o 

relatório escrito 
pelo outro e faça 

observações 
quanto aos 

critérios 
técnicos; 

satisfação 
Formação 

Continuada 
 

 
 
 

Zelar pela 
documentaçã

o escolar. 

Manter 100% 
da 

documentaç
ão da U.E. 

organizada e 
atualizada 
para que 

esteja 
acessível 
quando 

necessário. 

Manter atas 
atualizadas; 

Alimentar o sistema I-
Educar com as 

informações 
necessárias de forma a 
facilitar procedimentos 

como matrículas, 
transferências, emissão 

de declarações etc.; 
Realizar sempre que 
solicitado os censos 

escolares; 
Estar sempre atento às 

recomendações da 
SEEDF relacionadas ao 

acompanhamento e 
avaliação educacional; 

Organizar e guardar 
diários de classe 

impressos e 
acompanhar o 

preenchimento dos 
professores no Diário 

Web. 

Reuniões e 
fiscalização 

Equipe Gestora 
 

Anual Equipe Gestora 
 

Financeiro para 
construção do 

espaço (arquivo) 
 

Aquisição de 
equipamentos 

eletrônicos 
 
 
 

 

 

Dimensão de Gestão Participativa 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEI
S 

PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIO

S 

Reforçar, 
com o 

Conselho 
Escolar, a 

importância 
de promover 

reuniões 
com a 

comunidade 
escolar, com 

Ampliar em 
50% o 

número de 
encontros 

com a 
comunidade 

escolar. 

Realizar encontros 
com a comunidade 

escolar, 
trimestralmente; 

Enviar bilhetes com, 
no mínimo, uma 

semana de 
antecedência; 

Ressaltar a 
importância das 

Analisar o 
quantitativo de 

encontros 
realizados, a partir 

da lista de 
presença, 

mediante consulta 
aos participantes 

dos 
encontros/reuniõe

Equipe gestora; 
Conselho 
Escolar. 

Anual Reuniões 
 

Informes 
 

Pesquisa de 
satisfção 

 
Relatório 
financeiro 
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certa 
periodicidad

e. 

famílias, nas reuniões; 
Fornecer declaração 
de comparecimento 
aos interessados; 
Fazer encontros, 

variando o horário, 
manhã e tard.; 

s.  
 
 
 
 
 

Criar blog ou 
página em 
rede social, 

para 
divulgação 

das 
atividades 
escolares; 

 

Ampliar em 
100% a 

divulgação 
das 

atividades 
promovidas 

na escola, no 
decorrer do 
ano letivo; 

 

Criar o blog ou página 
em rede social; 

 

Avaliar, junto à 
comunidade 

escolar, o grau de 
satisfação com o 

novo meio de 
comunicação a 

partir de 
questionários por 

meio de 
questionário e 
consulta direta 

aos participantes 
das reuniões; 
Analisar as 

planilhas para 
conferir se houve 

aumento das 
contribuições; 

Equipe gestora 
 

Anual Recursos 
tecnológicos 

 
Informes 

Ampliar a 
participação 

da 
comunidade 
nas ações 
da APM. 

 

Ampliar em 
100% a 

contribuição 
dos pais na 

APM. 

Criar cartões e 
planilhas de controle 
das contribuições; 

Enviar bilhetes 
agradecendo as 
contribuições e 

informando sobre a 
aplicação dos 

recursos arrecadados 
por meio da 

contribuição dos pais; 
Fazer sondagem dos 

interesses da 
comunidade quanto 
aos serviços a serem 

oferecidos. 

Fazer enquete 
para verificar a 
satisfação da 
comunidade 
quanto às 
atividades 

ofertadas pelos 
parceiros. 

Equipe gestora 
 

 Informes 
Vídeos 

Eventos 

Estabelecer 
parcerias 

Incentivar a 
participação 

da 
comunidade 
Escolar na 
deliberação 
e aplicação 

dos recursos 
financeiros 

(APM, PDAF 
e PDDE) 

com a 
comunidade 

para 
oferecer 

atividades e 
serviços na 

escola. 

Ampliar em 
100% a 

divulgação 
das 

atividades 
promovidas 

na escola, no 
decorrer do 
ano letivo. 

 

Oferecer o espaço da 
escola para a 
realização de 
atividades do 
interesse da 

comunidade escolar. 

Fazer enquete 
para verificar a 
satisfação da 
comunidade 
quanto às 
atividades 

ofertadas pelos 
parceiros. 

Equipe gestora 
 

Anual Parceria com  
empresas 
privadas 

 
Informes 

 
Painéis 

 
Reunião com a 

comunidade 
escolar 
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Dimensão de Gestão de Pessoas 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIO

S 

Melhorar o 
relacioname

nto 
interpessoal 

entre 
os 

profissionais 
da 

educação, 
atuantes no 
JI 303 SUL . 

Alcançar 
50% de 

melhora nas 
relações 

interpessoais
, no decorrer 
do ano letivo. 

Dinâmica 
Reuniões; 
Conversas 
Informais 

Analisar se houve 
melhora nas 

relações 
interpessoais por 

meio de dinâmicas 
interativas e 

avalições coletivas. 

Equipe Gestora; 
Coordenação 
Pedagógica. 

Anual Formação  
contínua 

Comemoraçõe
s 

Festivas 
Pesquisa de 
satisfação 

Promover 
autoavaliaçã

o dos 
profissionais 

da 
educação, 

atuantes no 
JI 303 SUL. 

Promover a 
auto 

avaliação de, 
no mínimo, 
80% dos 

profissionais 
da educação 
atuantes no 
JI 303 SUL , 
no decorrer 

do ano letivo. 

Formular 
questionário 

Observar a 
participação do 

grupo na 
autoavaliação e 

analisar os 
resultados da 
intervenção, 

considerando os 
resultados práticos 
da ação no público 

atingido. 

Equipe Gestora Anual Questionário 
 

Discussões 
Encontros 

Ampliar o 
meios de 
comunicaçã

o interna. 

Ampliar em 
50% meios 

de 
comunicação 

interna. 

Criar grupos no 
whatsapp, 

por segmentos; 
Utilizar o e-mail com 

forma de 
comunicação. 

Analisar se a 
criação dos grupos 
no whatsapp e o e-
mail melhoraram a 

comunicação 
interna. 

Equipe Gestora; 
Coordenação 
Pedagógica. 

Anual Uso das redes 
sociais 

informes 

 

Dimensão de Gestão Financeira 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEI
S 

PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

Incentivar a 
contribuição à 

APM 

Ampliar em 
50% a 

arrecadaçã
o da APM, 
no decorrer 

do ano 
letivo. 

Enviar bilhetes com 
a prestação de 

contas mensal aos 
pais; 

Criar recibo, 
numerado, para 
recebimento da 

APM; 
Divulgar a 

arrecadação e os 
gastos no mural da 

APM, mensalmente; 
Promover sorteio de 
brindes a cada mês, 

para os que 
contribuíram com a 

APM. 

Registrar o 
percentual de 
aumento nas 
contribuições. 

Equipe do JI 303 
SUL 
APM 

 

Anual Informes 
 

Encontros 
festivos 

 
Participação 

ativa dos pais 
 

Roda de 
Conversa 



37 
 

 

Incentivar a 
participação 

da 
comunidade 
Escolar na 

deliberação e 
aplicação dos 

recursos 
financeiros 

(APM, PDAF e 
PDDE). 

Ampliar em 
70%, no 

mínimo, a 
participaçã

o da 
comunidad
e escolar, 

no decorrer 
do ano 
letivo. 

Aproveitar as 
reuniões do 

Conselho Escolar 
com a comunidade, 
para divulgar e ouvir 

opiniões sobre a 
utilização dos 

recursos. 

Verificar por meio 
de questionário

 o 
interesse das 
famílias em 
participar da 

gestão financeira 
da escola. 

Equipe do JI 303 
SUL 
APM 

Conselho 
Escolar 

 
 

Anual Informes 
 

Reuniões 
 

Planejamento 
participativo 

Proporcionar
 a 

transparência 
da gestão 

financeira do 
JI 303 SUL 

Ampliar 
para 50% a 
transparên

cia da 
gestão 

financeira, 
no decorrer 

do ano 
letivo. 

Disponibilizar 
informações e os 

balancetes para 
toda a comunidade 

escolar dos 
recursos da APM, 
PDAF e PDDE. 

Realizar enquete 
sobre a 
transparência da 
gestão financeira 

da escola. 

Equipe do JI 303 
SUL 
APM 

 

Anual Quadro 
demonstrativo  

das finaças 
atualizados 

 

  

Dimensão de Gestão Administrativa 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

Realizar 
levantamen

to de 
necessidad
e de reparo 
ou reforma 
na parte 
elétrica; 
Realizar 

levantamen
to de 

necessidad
e de reparo 
ou reforma 
na parte 

hidráulica; 
Realizar 

levantamen
to de 

necessidad
e de reparo 
ou reforma 

na 
estrutura. 

Realizar 
100% do 
levantam
ento das 
necessid
ades de 
reforma, 

no 
decorrer 
do ano 
letivo; 

Solicitar que 
cada servidor 

apresente uma 
“lista” por escrito 
das demandas 

por reparos 
existentes no 
seu local de 

trabalho; 
Elencar os 

reparos mais 
urgentes e 

planejar a sua 
execução; 

Apresentar ao 
conselho escolar 

os dados 
levantados a fim 

de que possa 
apontar 

soluções. 

Acompanhar 
se foram 
realizados 
todos os 

levantamento
s 

necessários; 
Avaliar a 

necessidade 
e urgência de 
cada item a 
ser reparado 
na escola. 

Equipe 
Gestora 

2º 
semestr
e letivo 

Reuniões 
periódicas 
Gráficos 

Relatórios 

Supervision
ar e orientar 
a utilização
 co

nsciente 
dos 

materiais 
de 

expediente,
 lim

Reduzir 
em 80% 

os 
desperdí
cios, no 
decorrer 
do ano 
letivo; 

Orientar e 
sensibilizar os 
profissionais 

quanto a 
importância e 

necessidade de 
não desperdiçar 

os recursos 
existentes na 

escola; 

 
Realizar o 
controle de 

estoque 

Equipe 
Gestora 

Coordenação 
Pedagógica 

Anual Reuniões 
periódicas 
Gráficos 

Relatórios 
 

Pesquisa 
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peza e 
pedagógico

, 
minimizand

o 
desperdício

s; 

 
Colocar todos os 

materiais 
pedagógicos na 

sala da 
coordenação; 

Controlar, 
através de 

formulário, o uso 
de resma de 

papel; 
Colocar o 

material de 
limpeza em um 

depósito 
fechado. 

Proceder a 
devolução 
de bens 
móveis 

inservíveis. 

Devolver 
100% de 

bens 
móveis 

inservívei
s, no 

decorrer 
do ano 
letivo. 

Enviar 
memorando 
solicitando a 

retirada; 
Reiterar 

memorando; 
Ligar para a 

gerência 
responsável. 

Analisar se 
foram 

devolvidos 
todos os bens 

inservíveis. 

Equipe 
Gestora 

1º 
semestr
e letivo 

Inventário 
 

Relatórios 
 

informes 

Consolidar 
a utilização, 

com 
consciência
, dos outros 
ambientes 

pedagógico
s da escola. 

Fazer um 
lista com 

os 
ambiente

s da 
escola 

que 
ainda 
estão 
sendo 
pouco 

utilizados
; 

Conferir, 
a partir 

da 
listagem 
feita, se 
no final 
do ano 
letivo 

houve a 
ampliaçã
o do uso 
desses 

ambiente
s; 

Ampliar 
em 50% 

a 
utilização dos 
ambiente

s, no 
decorrer 
do ano 
letivo. 

Criar regras para 
a utilização dos 
ambientes, com 

as crianças; 
Reformar o 

espaço 
destinado a 
Casinha de 
Boneca e 
adquirir 

mobiliário; 
Reformar o 
Galpão para 

melhorar 
atender as 

necessidades da 
escola/crianças; 
Criar espaços de 
convivência na 
área verde da 

escola; 
Pintar e 

organizar a sala 
de artes, adquirindo mobiliários adequados. 

      Avaliar, junto à comunidade escolar, o grau de satisfação quanto aos ambientes, por meio de pesquisa envolvendo as famílias; 
Pesquisa 
junto as 

crianças para 
obter 

informações 
sobre gostos, 

opiniões e 
sugestões; 

 
Promover 

discussões 
em grupo, 

nas reuniões 
coletivas, 

avaliando se 
houve o uso 

de forma 
adequado 

dos 
ambientes da 
escola e se foi 

ampliada a 
sua 

utilização. 

Equipe 
Gestora 

Coordenação 
Pedagógica 

Corpo 
Docente 

Anual Informes 
 

Painéis 
 

Campanhas 
publicidade 
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12. Plano de Ação Específicos 

O Currículo em Movimento elege como eixos transversais: Educação para a 

Diversidade, Cidadania e Educação e para os Direitos Humanos, Educação para a 

Sustentabilidade. 

Os eixos transversais favorecem uma organização curricular mais integrada, 

focando temas ou conteúdos atuais e relevantes socialmente e que, em regra geral, são 

deixados à margem do processo educacional (SANTOMÉ, 1998).  

Para que as crianças de todo o país tenham acesso a uma formação integral, o 

Ministério da Educação (MEC) definiu que as instituições de ensino devem incorporar em 

seus planos pedagógicos os temas transversais, como ética, saúde, meio ambiente, 

orientação sexual, trabalho, consumo, pluralidade e cultura.  

A escola tem a autonomia de incluir dentro do Projeto Político Pedagógico outros 

assuntos que considerarem relevantes para o aprendizado das crianças. Na forma de 

projetos escolares, os temas transversais que fazem parte dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) estão presentes no Currículo da Educação Infantil no Ensino Regular e 

Especial desta UE. 

O interessante é que os temas transversais não estão relacionados a uma ou outra 

disciplina específicam mas  são pertinentes para o aprendizado de diferentes áreas, 

contribuindo para a formação integral das crianças.  

Portanto essa expectativa na educação prevê que o currículo seja mais reflexivo e 

menos normativo. 

 

13. Projetos Específicos da Unidade Escolar 

Projeto de Leitura 

Apresentação 

Este documento pretende nortear as ações e diretrizes da Salinha de Leitura do 

Jardim 303 Sul para o ano de 2022 após o período de isolamento social no efetivo 

enfrentamento à pandemia de Covid 19 nesta Unidade de Ensino. 

Para tanto, fez-se necessária uma adequação e reconfiguração dos espaços da 

Sala com o objetivo final de aproximar toda a comunidade escolar das atividades relativas 

ao livro e à leitura no Ensino Infantil. 

As adequações ao novo formato de atividades administrativas e pedagógicas 

presenciais estão alinhadas às ações previstas no Plano de Gestão Estratégica da Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal. 

https://www.sophia.com.br/blog/gestao-escolar/desafios-atuais-das-escolas-como-supera-los
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Um olhar especial para a Educação Infantil. 

Entende-se que um trabalho de excelência a ser desenvolvido neste espaço, 

pressupõe a convergência e linearidade de pensamento entre a biblioteca, gestores, e o 

corpo docente desta UE.  Assim sendo pensamos num primeiro momento em viabilizar um 

olhar acolhedor para estas crianças que ficaram afastadas da escola por mais de um ano. 

Assim propusemos ações que viabilizassem a fala espontânea e valiosa destas 

crianças após o cenário de isolamento que tantas restrições lhes impuseram. Estas ações 

serão mencionadas mais adiante. 

O contato direto com os docentes e suas preciosas observações também serão 

consideradas implicando em consequente aquisição e produção de material didático que 

possa servir de apoio para o desenvolvimento de atividades, bem como na oferta de 

material lúdico para aquisição de conteúdos de base.  

Para além disso, disponibilizar-se-ão as ações já previstas pela Gerência das 

Políticas de Leitura (GPLEI) desta SEEDF. 

 

Incentivo à leitura  

O incentivo para a aquisição da competência de leitura está subjacente a qualquer 

ação dos profissionais das bibliotecas. Para tanto, oportunizar exercícios de interpretação 

de texto, fomentar ideias relativas a leitura, oferta de   contos infantis e histórias para 

serem lidos em casa e na escola, articular atividades de leitura com os professores, 

confeccionar material lúdico para as crianças, e ser o elo que agrega a família promovendo 

a participação dos pais, poderá ser de grande valia.  

Sob este ponto de vista, pretende-se criar as condições adequadas, neste novo 

espaço presencial, mais acolhedor, a fim de que todas as iniciativas em prol da aquisição e 

hábito da leitura sejam viáveis, e principalmente exequíveis, após o período de isolamento.  

 

Projetos de Leitura  

Os projetos de leitura são verdadeiros balizadores do trabalho realizado no cotidiano 

escolar. Eles revelam talentos e descortinam novas perspectivas de aprendizado. São 

termômetros do aprender. Espaço que sedimenta o conhecimento, que faz desabrochar 

grandes personalidades. Sob este aspecto, as Salas de Leitura são o terreno ideal para o 

cultivo de ações exitosas na medida em que oferecem a oportunidade de um acervo vasto 
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e acessível, bem como disponibilizam as ferramentas mais adequadas para o surgimento 

de grandes futuros leitores. 

As ferramentas digitais, recentemente utilizadas, vão pouco a pouco cedendo 

espaço ao antigo chão da escola aproximando-nos sempre mais da realidade e rotina de 

nossas crianças e de suas mentes tão férteis para a aquisição do hábito da leitura. 

Gestão da Biblioteca Escolar  

A disseminação de informações referentes a ações para além dos muros da escola 

e responder aos anseios da comunidade escolar como ponto de apoio para a competência 

complementar da leitura e da escrita, é um dos nossos grandes ideais a perseguir. 

Assim, pretende-se aqui não só ser este apoio, mas também um local de 

valorização do saber. Por oportuno, vale lembrar que a organização das informações do 

acervo bibliotecário e a valorização da imagem da biblioteca escolar estarão igualmente, 

sempre em destaque. 

Ações da Sala de Leitura/2022 do Jardim de Infância 303 Sul 

5.1) Oportunizar oferta do acervo vasto da escola para alimentar quinzenalmente às 

caixas de leitura das salas com conteúdo adequado a faixa etária, e seguindo os temas 

(assuntos) do planejamento anual. 

5.2) Criar sala específica para que as crianças possam desfrutar do acesso aos 

livros, em ambiente diverso da sala de aula convencional. 

Este espaço contará com mesas, cadeiras, chão de EVA, almofadas, ventilação, 

iluminação adequada e poderá ser usado segundo as sugestões de data específica e 

conveniência dos professores. 

5.3) Utilização da "Caixinha de Emoções" no momento da rodinha ou ao final do 

turno para que as crianças posso verbalizar sentimentos, e assim serem melhor 

compreendidas no decorrer do turno, bem como também serem acolhidas em suas 

necessidades.  

5.4) Viabilizar a "Sacolinha da Leitura" às sextas feiras (para TODAS as turmas), 

para que a família tenha a oportunidade de ler junto com a criança, exercitando assim, 

tanto o hábito de ler, como igualmente a interpretação do que leram. 

5.5) Manter um canal de comunicação com os professores para que a biblioteca 

possa oferecer material de apoio para os conteúdos anuais. 

5.6) Promover passeio a Biblioteca Nacional de Brasília. 

5.7) Promover passeio a Feira do Livro 2022. 
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5.8) Informar no Mural da Biblioteca sempre que possível, sobre tudo o que de 

*positivo* vem ocorrendo em nossa vivência diária como professores, AINDA que neste 

momento de transição pós Pandemia, de modo a promover o altruísmo e a força de 

vontade em toda a equipe. 

5.9) Criar atividades de caráter lúdico que possam ser usadas nos horários de lazer 

com os Pais/ Responsáveis. 

6.0) Criar atividades complementares e opcionais para os conteúdos veiculados 

pelos professores. 

6.11) Disponibilizar em vídeos, sugestões de ideias que possam facilitar o processo 

de contato com a leitura, por meio de material lúdico produzido em casa, tais como jogos 

ou passatempos criados pelas próprias crianças. 

6.12) Proporcionar visitas semanais à Biblioteca da 304 Sul, às quais irão à pé, sob 

a supervisão da professora e do ESV (suporte) para que as crianças tenham outro 

ambiente de contato com os livros e aprendam sobre os bons hábitos no espaço da 

biblioteca. 

Ademais neste trajeto apreciarão a natureza e aprenderão sobre a importância dos 

comandos para atravessar a rua e respeitar as regras para andar junto dos colegas. 

6.13) Criar carteirinha individual da Sala de leitura do Jardim 303 para que as 

crianças possam pegar livrinhos emprestados em data específica, na qual simularmos uma 

biblioteca de verdade   lembrando a data de devolver a obra.  

6.14) Participar do Sarau da Biblioteca 304 sul. 

Conclusão  

A Salinha de Leitura tem como objetivo ser local de tranquilidade e fomento a leitura, 

bem como ser um elo de comunicação entre o tripé comunidade, corpo docente e corpo 

discente. 

Um dos nossos principais objetivos é tornar da leitura um hábito q há de envolver 

toda a família e obviamente, também as crianças, q desde cedo estarão mais capacitadas 

para: 

Interpretar textos, Falar usando a linguagem culta, desenvolver competências 

emocionais, adquirir vínculos saudáveis com as pessoas, diversificar seu universo de 

palavras. 

De igual modo, pretende também tornar mais tranquilo o caminho dos professores 

neste ano, à medida em que oferece outras possibilidades de material de apoio e 
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pesquisa, além de ser mais um canal de comunicação com a comunidade escolar 

traduzindo seus possíveis desejos. 

Pretendemos, por fim, no mês de dezembro deste ano, ter construído uma conexão 

sólida entre todos os atores da Escola, de forma a ser a um dos pilares para a construção 

dos paradigmas do Jardim de Infância 303 Sul. 

 

Projeto da Classe Especial 

O Processo de inclusão das crianças com necessidades especiais nas 

etapas/modalidades de ensino é ofertado nas Unidades Escolares regulares e nas 

Unidades Escolares Especializadas: Centros de Ensino Especial (CEE), Centro de Ensino 

Especial para Deficientes Visuais (CEEDV), Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento 

às Pessoas com Deficiência Visual (CAP), Centro de Capacitação de Profissionais da 

Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS) e Escola Bilíngue de 

Taguatinga (EBT). 

Na SEEDF, a criança com Deficiência Intelectual (DI), Deficiência Física (DF), 

Deficiências Múltiplas (DMU), Deficiência Visual (DV), Deficiência Auditiva (DA), Surdos 

(S), Cegos (C), Surdo/Cego (S/C), Transtorno Global do Desenvolvimento 

(TGD)/Transtorno do Espectro Austista (TEA), Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) ou 

Transtornos Funcionais Específicos (TFE), submetido ao processo de avaliação realizado 

pelos profissionais do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, pode ser indicado, 

conforme cada caso, para atendimento em turmas diferenciadas, de acordo com os 

critérios estabelecidos, anualmente, no Documento “Estratégia de Matrícula” da Rede 

Pública de Ensino. As crianças podem ser atendidas em sete tipos de turmas: 

CLASSE COMUM INCLUSIVA: Turma regular constituída por crianças de classe 

comum e crianças com Deficiências, TGD/TEA e Transtornos Funcionais Específicos 

(TFE). 

INTEGRAÇÃO INVERSA: Turma reduzida constituída por crianças com deficiência 

ou TGD/TEA e sem deficiência. 

CLASSE ESPECIAL: Classe de caráter transitório constituída, exclusivamente, por 

crianças com DI, DMU, TGD/TEA ou DV. 

As Classes Especiais TGD/TEA da Secretaria de Educação do DF são formadas de 

modo padrão. Em geral, são compostas de duas crianças por turma e nesta classe é 

permitido apenas um aluno com o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou 

com, pelo menos, indicação de hipótese diagnóstica. 
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Em nossa U.E., as primeiras turmas de Classe Especial começaram os trabalhos há 

alguns anos. Com a crescente demanda de vagas em função do trabalho de excelência 

desenvolvido pelo Jardim, houve uma necessidade no aumento do número de turmas. 

Atualmente nossa unidade vem trabalhando com seis turmas divididas da seguinte forma: 

03 turmas no matutino e 03 turmas no vespertino. 

Ressalta-se, no entanto, que o foco do trabalho das Classes Especiais não é a 

permanência dessas crianças durante toda a sua vida escolar em turmas especiais e sim a 

possibilidade de inclusão delas em turmas do ensino regular seguindo cada uma a seu 

tempo. Assim sendo, o grande foco do trabalho em nosso Jardim é promover a 

socialização de todas as crianças da escola, trabalhar de forma a inserir a inclusão no 

cotidiano escolar e o ganho de autonomia das crianças dentro do TEA, além do 

desenvolvimento previsto para qualquer criança dentro da Educação Infantil. 

 

Objetivos gerais das Classes Especiais no Jardim 

Promover a socialização e convivência de crianças dentro do espectro autista com 

as crianças do ensino regular (neurotípicas). 

Favorecer o desenvolvimento global de cada criança abarcando todas as áreas 

(cognitiva, motora, sensorial, social, de autonomia, entre outras), respeitando o nível e 

ritmo de desenvolvimento de cada uma. 

Incluir na rotina escolar de todas as turmas (regulares e especiais) o trabalho de 

respeito às pessoas, independente de suas diferenças ou dificuldades. 

Ampliar para toda a comunidade escolar (pais, servidores, professores, vizinhança 

local) o conhecimento de informações acerca do TEA. 

 

Metas 

Promover a convivência das crianças das turmas regulares com as crianças das 

classes especiais em momentos variados ao longo do turno; 

Proporcionar momentos variados, previstos no Currículo em Movimento da 

Educação Infantil, de histórias e brincadeiras. 

Elaborar e executar projetos que envolvam a participação da comunidade escolar a 

fim de que sejam disseminadas informações acerca do TEA para que, cada vez mais, um 

maior número de pessoas tenha conhecimento acerca do assunto. 
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Principais Ações 

Promover a participação de todas as crianças da escola no momento de entrada do 

turno (acolhida) independente dos comportamentos “diferenciados” apresentados pelas 

crianças das turmas das classes especiais. Em cregime presencial de ensino, promover a 

execução de receitas com a participação das turmas do ensino regular e especial. Em 

ambiente virtual, promover a atividade por vídeo. 

Promover momentos de interação com a família em brincadeiras diversas. Em 

cregime presencial de ensino, realizar as atividades no parque, no pátio, na piscina e 

dentro das salas, na medida do possível. 

Gerar momentos de leitura de histórias com a participação de crianças do regular e 

das classes.  

Promover passeios diários das crianças com TEA pelas proximidades da escola 

(quadra e comércio local) a fim de promover o desenvolvimento de diversas habilidades 

dessas crianças e levar informação à comunidade em geral. 

Estimular vivências das crianças das Classes Especiais (que já estejam mais 

próximas de ir para turmas inclusivas) nas turmas do ensino regular, ao longo do ano letivo, 

para execução das atividades propostas pela professora regente das turmas do regular. 

Propiciar visitas de crianças das turmas do ensino regular à sala da Classe para 

realização das mais variadas atividades. 

Estimular e orientar as famílias a produzir vídeos das crianças realizando as 

atividades propostas. 

Resultado do questionário do “Google Forms” as Famílias das Crianças 

 

14 - Acompanhamento e Avaliação do PPP  

O Projeto Político Pedagógico desta Unidade Escolar será avaliado de forma 

permanente no decorrer do desenvolvimento das ações. Compreendemos que o espaço 

da coordenação pedagógica seja o lugar privilegiado para a avaliação do PPP, pois é nela 

que todos podem se manifestar. A exemplo do nosso currículo, o PPP será um documento 

aberto cabendo, portanto, alterações que contemplem a melhoria das práticas pedagógicas 

desenvolvidas. 

As reflexões acerca do trabalho serão registradas em atas e em outros documentos 

próprios da coordenação pedagógica que serão usados para reestruturação do projeto. 
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O PPP será apresentado e avaliado anualmente após o diagnóstico inicial da 

comunidade e tabulação dos dados coletados. A troca de sugestões se dará em rodas de 

conversa com cada segmento. 

Os feedbacks da comunidade escolar para os possíveis ajustes também serão 

coletados nas salas referências e nos outros canais de comunicação, constantemente 

abertos entre a U.E. e a comunidade. 

O questionário em anexo será também tomado como base para subsidiar a 

Avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

REFERÊNCIA 

 

• BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, 

MEC/CONSED/UNDIME, 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>Acesso 

em: 30 mar. 2020. 

• _______. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 

      Presidência da República. Disponível em:      Acesso em: 30 abril.2020. 

• _______. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação 

Básica. Resolução nº. 4, de 13 de julho de 2010. Brasília: MEC, 2010. Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf>Acesso em: 30 abril.2020. 

• _______. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação 

Básica. Resolução CNE/CEB n° 7/2010. Fixa Diretrizes Nacionais para o Ensino Fundamental 

de Nove Anos. DODF, Brasília, 15 de dezembro de 2010, Seção 1, p. 34. 

• _______. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 23 de dezembro de 1996. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em: 30 abril. 2020. 

• ______. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Resolução nº 7, 

de 14 de dezembro de 2010. Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 

de 9 (nove) anos. Diário Oficial da União, DF, 15 dez. 2010b. 

• ______.Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – 
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ANEXOS 

Projeto Norteador da escola sendo contruido pela coordenação pedagógica, direção 

da escola e o grupo dos professores ao longo do ano de 2022: 

 

Este projeto encontra-se em construção. 

 

O MUNDO DA LUA É AQUI  

 

 

 

 

Após o retorno das aulas das escolas públicas do DF em 2022, nossa escola sentiu 

a necessidade de trazer as crianças de volta a rotina escolar de forma segura, divertida e 

interessante. 

O mundo da lua trás os campos de experiência da BNCC para as práticas diárias 

da nossa rotina escolar de forma lúdica e divertida. O projeto foi construído ao longo 

semestre em reuniões semanais com os professores sob a orientação da coordenação 

pedagógica, a orientadora educacional e a direção da escola do DF. 

O projeto contou ainda em sua construção com reuniões periódicas com os 

terceirizados (limpeza, cozinha), a secretaria e a portaria da escola.  

Ao longo da construção do projeto contamos ainda com a prefeitura da quadra 303 

sul (local físico da escola) que tem participação ativa em nossas ações. Alguns projetos 

da escola como o projeto de futebol “Cracks da bola”, o aniversário da escola e a festa 

junina são em parceria com a prefeitura. Ainda sobre a prefeitura estamos fazendo um 

trabalho de conscientização sobre as crianças especiais e como compreender as 

diferentes deficiências. 

Objetivo 

O objetivo desse projeto é integrar ações pedagógicas aliadas aos campos de 

experiências da BNCC aos conteúdos do currículo pedagógico do DF aliados aos projetos 

contidos no PPP da escola. 

Principais ações 

Recebemos as professoras e servidores na semana de 07.02 a 11.02 com um café 

da manhã acolhedor e num ambiente de muita higienização e segurança. 
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Fizemos também um kit de boas vindas aos docentes, facilitador do trabalho 

pedagógico, com um caderno de planejamento, agenda da escola e alguns materiais 

como grampeador, fita, caneta personalizada entre outros. 

 

Tivemos uma semana muito acolhedora e proveitosa. Planejamos várias atividades 

e preparamos o ambiente para receber nossas crianças de forma segura e acolhedora. 

Participamos de algumas palestras desenvolvidas pela SEEDF. 

Planejando o primeiro e o segundo semestres, separamos nossas semanas com 

temas diferentes da seguinte forma: 
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14.02 a 18.02: Adaptação-acolhida. 

 

 

21.02 a 25.02: Baile carnaval- desfile- máscara; conhecendo nosso corpo e 

respeitando as diferenças, Corpo: eu, o outro e nós, no carnaval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades: Conhecendo nosso corpo e respeitando as diferenças. 
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Conversa na rodinha sobre a importância de respeitar nosso corpo e do colega. 

 

Vídeo sobre o corpo: https://www.youtube.com/watch?v=qelEiERtEUY 

Atividade: Deitar a criança na folha e fazer o contorno dela com pincel atômico. 

Colocar o nome. Após terminar – pedir que cada criança olhe para seu desenho e digam 

o que tem de diferente dos coleguinhas, depois pergunte o que tem igual. Entregar a 

silhueta do corpo de cada criança, peça que elas desenhem o rosto, os dedos das mãos e 

dos pés. Leve roupinhas de papel (vestidos, saias, blusas, calças, bermudas, macacão) 

recortadas (use revistas ou livros velhos para reaproveitar) deixe que escolham as roupas 

para colar em cada corpo. Recorte as silhuetas com nome e exponha num local da 

escola. 

Atividade: Meus olhos servem para… falar sobre a visão, como é importante para 

nós, o que podemos enxergar. Falar das pessoas cegas que não podem ver, mas que 

conseguem fazer muitas coisas. Usando o tato a audição e o olfato. 

Brincadeira – Guiando o cego. 

Faça um circuito na sala com mesas e cadeiras. Forme duplas – um membro da 

dupla recebe uma faixa tapando os olhos. O outro colega deve guiá-lo no percurso sem 

falar nada. Pergunte como foi ficar sem enxergar. Se possível leve um binóculo – mostre 

como podemos ver longe e perto com ele. Confecção de um binóculo com rolo de papel 

higiênico e folha de celofane colorido. 
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Atividade: Circuito com pneus: esse desafio impõe obstáculos, exige força e 

concentração das crianças para vencer os circuitos. Uma graça e super simples de fazer. 

Basta conseguir alguns pneus, pintá-los com cores vibrantes e alegres e fazer a festa! 

Atividade: Túnel de tule: Os bebês gostam e precisam de desafios, e no túnel de 

tecido transparente eles conseguem ver quem está na sala e sentem-se mais confiantes. 

Túnel ou “passa passa” de papelão: arranje algumas caixas de papelão e forme um 

túnel ou passa passa, esta é uma alternativa a materiais caros e rendem movimentos 

inesperados dos pequenos. 

Atividade: Espelho, espelho meu: muita gente reclama por não ter um espelho 

grande na sala para trabalhar construção da identidade. Mas quem disse que só espelho 

grande funciona? Com criatividade, os espelhos menores também ajudam na descoberta 

do próprio corpo. 

 

Exploração de texturas: móbiles de 

materiais diferentes estimulam a curiosidade 

dos pequenos. Experimente trabalhar com barracas de 

lençol, cabanas de TNT ou improvisar um mosquiteiro 

na sala com vários objetos colados nele como figuras 

de vários materiais, explorar tintas e brinquedinhos. 

 

 

Atividade: Vencendo obstáculos: objetos de formas variadas servem para os 

pequenos testarem o equilíbrio e interagir com os amiguinhos da turma. Experimente usar 

pneus coloridos, minhocas de colchões, garrafas pet pintadas ou com enchimento de 

papéis coloridos. 

 

03.03 a 04.03: Acolhida, família, cuidando das emoções 

Atividade: Identificando e nomeando emoções 

Seja paciente e tente dirigir os estímulos numa condução de bons pensamentos. 

Reconhecer as emoções em outras pessoas: colocar-se no lugar do outro abre caminho 

para que possamos trabalhar a sensibilidade e a empatia. Todos possuem sentimentos e 

emoções, de diferentes intensidades e em diferentes momentos. 

https://youtu.be/JOfYZ5gsdIw ( historinha dos sentimentos).  

https://youtu.be/JOfYZ5gsdIw
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Ofereça modelos através de ilustrações ou fotografias. 

Brinque de simular emoções. Utilize um espelho. 

Utilize livros ou vídeos para contar histórias. 

Articule as emoções com os combinados em sala de aula. 

Valide e encoraja a expressão de sentimentos. 

Aproveite situações do dia a dia. 

 

07.03 a 11.03: Acolhida, família, cuidando das emoções 

14.03 a 18.03: Alimentação saudável, autoservimento, receita 

21.03 a 25.03: Lugar: eu, o outro, nós, casa, escola, bairro, cidade (Google maps, 

Earth. Visitações on-line). 

21.03: Síndrome de down (Maurício de Sousa). 

27.03: Dia do circo. 

28.03 a 01.04: Cidade e campo 

28.03: Passeio Teatro circo. 

29.03: Aniversário da escola. 

04.04 a 08.04: Diversidade, oficinas (elaborar). 

06.04: 1°dia de formação de educação infantil: “Plenarinha: Criança arteira, faço 

arte, faço parte”.  

Abertura do projeto: O mundo da lua é aqui. (Artístico e cultural) 

11.04 a 14.04: Contos e histórias: musicalidade, expressão corporal, artes 

plásticas. 

Páscoa, índio 

18.04 a 20.04: Contos e histórias: musicalidade, expressão corporal, artes 

plásticas.  

Páscoa, índio. 

19.04: Passeio na cidade: Índio, Brasília. 

         25.04 a 29.04: Natureza e seres vivos 

29.04: dia do trabalhador/programar atividade. 

02.05 a 06.05: Cerrado e água. 

12.05: Passeio no Museu da Repúbica 

09.05 a 13.05: Os 4 elementos da Terra. 

16.05 a 20.05: O universo científico (experiências). 
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23.05 a 27.05: O universo científico (experiências). 

30.05 a 03.06: Preparação junina. Artistas do nordeste, cordel, comidas típicas, 

localização no mapa, etc.  

06.06 a 10.06: Preparação junina. Artistas do nordeste, cordel, comidas típicas, 

localização no mapa, etc. 

11.06: Festa Junina. 

13.06 a 15.06: Eu e a sociedade. 

20.06 a 24.06: Coordenação/relatórios. 

27.06 a 01.07: Eu e a sociedade 

29.06 - Formação de educação infantil 

02.07- Reunião pais. 

04.07 a 08.07: Tema livre. 

06.07- Conselho de classe (preencher a ata). 

2° Semestre: 

01 a 05.08.2022: MUSICALIDADE 

08 a 12.08.2022: (10.08- Dia de formação Educ. Inf.) LENDAS 

15 a 19.08.2022: (17.08- Dia do Patrimônio Cultura l) DIA DO PATRIMÔNIO 

CULTURAL (Lei Distrital nº 5.080/2013) 

22 a 26.08.2022:   FOLCLORE 

29.08 a 02.09.2022:  FOLCLORE 

05 a 09.09.2022: (07.09 Feriado,10.09 - Festa da Família) FAMÍLIA 

12 a 16.09.2022: FAMÍLIA 

19 a 23.09.2022: (21.09 Dia Nacional de Luta da pessoa com deficiência) SOMOS 

IGUAIS 

26 a 30.09.2022: (30.09 Dia do Secretário) BRINCADEIRAS 

03 a 07.10.2022: (05.10 Dia de Formação da Educ. Inf.) CRIANÇAS 

10 a 14.10.2022: (10 e 11.10 Festa criança, 12.10 Feriado) BRINCADEIRAS 

17 a 21.10.2022: GENEROSIDADE 

24 a 28.10.2022: PAZ 

31.10 a 04.11.2022: (02.11 Feriado) AMIZADE 

07 a 11.11.2022: RESPEITO 

16 a 18.11.2022: (20.11 Consciência Negra) O EU E A SOCIEDADE HUMANA 

21 a 25.11.2022: O EU E A SOCIEDADE HUMANA 

28.11 a 02.12.2022: (30.10 Feriado) O EU E O MEIO AMBIENTE 
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05 a 09.12.2022: (10.12-Formatura) O EU E O MEIO AMBIENTE 

12 a 16.12.2022: PENSANDO UM MUNDO MELHOR 

19 a 20.12.2022: PENSANDO UM MUNDO MELHOR 

Encerramento do ano letivo de 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=OPQ7uDgahuE O menino da lua história 

 

PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

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

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

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

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

objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral da criança. (2019, p. 30) 

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da rede pública de ensino do 

Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador Educacional 

deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político 

Pedagógico - PPP da unidade escolar, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento 

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

de interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. 

(2019, p.59) 

Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente 

ano letivo: 

Criar estratégias que conduzam à vivência e atitudes cotidianas de paz. - Buscar 

alternativas de paz, com ações transformadoras da realidade, acerca da situação 

vivenciada no dia-a-dia escolar, propondo à família, à comunidade escolar, e à sociedade 

uma nova visão frente à violência. 

Quantas pessoas resolvem seus problemas com violência? Quantas nações 

declaram guerra a outras? Quantas pessoas são preconceituosas com colegas e vizinhos? 

Buscando promover a reflexão acerca desses questionamentos, o JI 303 sul lança o 

projeto formativo “A Cultura da Paz” na Orientação Pedagógica de 2022. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OPQ7uDgahuE
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Metas 

Uma Cultura de Paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos 

e estilos de vida baseados: No respeito à vida, no fim da violência e na promoção e 

prática da não-violência por meio da educação, do diálogo e da cooperação; no pleno 

respeito e na promoção de todos os direitos humanos e liberdades. Análise da realidade; 

Planejamento coletivo; Intervenção e acompanhamento; Apoio Pedagógico individual; 

Ação Pedagógica no coletivo; Ações educativas individuais e coletivas; Integração família-

escola; Ação pedagógica individualizada; 

 

Rede de proteção social e rede interna 

Adaptação ao ambiente escolar. 

Conhecimento do corpo, em seus aspectos psicomotor, sensorial, afetivo e emocional. 

Transição para a próxima etapa de ensino. 

Assessoria pedagógica ao corpo docente. 

Desenvolvimento de limites. 

Prevenção à violência e ao abuso sexual. 

Hábitos alimentares saudáveis. 

Questões familiares. 

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

humanos. 

 

Ações práticas 

Se colocar no lugar do outro; promover a amizade e o diálogo; valorizar ações 

positivas; resolver problemas com atitudes que demonstrem respeito e gentileza; não ser 

conivente com a injustiça; não retrucar violência com violência; se interessar pela 

comunidade; auxiliar o próximo; 

Apresentar tolerância em suas atitudes e a se disponibilizar ao diálogo. - Remontar 

um quadro de valores humanistas em que a solidariedade surja como suporte lógico de 

todos os comportamentos individuais e coletivos. – Ter atitudes de solidariedade em 

relação ao "outro": indivíduo, povo, cultura. 

Sensibilizar para o fato de se poder evitar a violência é o primeiro passo para se 

encontrar a resposta. Todos nós podemos contribuir para a cultura da paz. 
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A paz acontece quando enfrentamos nossos problemas e conflitos de forma não-violenta, 

respeitando as diferenças e defendendo os direitos das pessoas. 

O projeto foi iniciado com uma atividade para lá de diferente e divertida! A 

apresentação de uma comunidade indígena e suas diferentes formas de ver o cotidiano e 

a sociedade foi a ferramenta utilizada pela equipe pedagógica para sensibilizar as 

crianças com relação às diferenças, além de trabalhar a importância do respeito e do 

diálogo. 

Nas etapas seguintes, cada turma trabalhará um livro. Todas as obras foram 

escolhidas para trabalhar a boa convivência e as formas de levar o dia a dia a fim de 

sermos pessoas para a paz.  

As obras trabalhadas pelas turmas foram " A menina e o catavento" Saulo Piva 

Romero, que fala sobre os talentos e diferenças individuais, e sobre como cada indivíduo 

é especial à sua maneira. 

"O menino e o gigante" Shirley Carvalhaes que fala sobre medos e a importância 

do apoio da amizade e da família para superar os obstáculos.  

"A cadeira maluca de Samuca" de Alexandre Parente. A obra será um norte para 

conversas na rodinha abordando as deficiências físicas, psicológicas e mentais.  

"A história diferente e igual de Clarêncio e Justino", de Rafael Rico. A obra fala 

sobre os sonhos, enquanto dá importantes lições de educação financeira. Com o livro as 

crianças serão convidadas a refletir sobre como o dinheiro é importante, mas não é tudo.  

Todas as obras foram escolhidas para trabalhar a boa convivência e as formas de 

levar o dia a dia a fim de sermos pessoas para a paz. 

 

Avaliação 

A avaliação será realizada bimestralmente, com a participação de professores em 

reuniões coletivas, procurando descrever e analisar os aspectos positivos e negativos do 

trabalho até então desenvolvido, com o intuito de diversificar as atividades para a 

conseqüente melhoria do projeto. 

Foto tirada no dia do passeio de Brasília 21.04.2022. 



58 
 

 

Pesquisa feita com a comunidade escolar: 

Pais e responsáveis 
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Professores 
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