
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
              Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto  

         Jardim de Infância 316 Sul 
 
 
 

                            PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO  2022 
 
 

 

 
 
 
                                        Brasília - DF  

                                       2022 



               SUMÁRIO 
 
 

Apresentação  

1. Histórico da Unidade Escolar.................................................................................. 04 

2. Diagnóstico da Realidade Escolar........................................................................... 07 

3. Função Social.......................................................................................................... 12 

4. Missão da Unidade Escolar.................................................................................... 13 

5. Princípios................................................................................................................. 14 

6. Objetivos da Educação, das Aprendizagens e do Desenvolvimento....................... 17 

7. Fundamentos Teórico-metodológicos..................................................................... 18 

8. Organização Curricular da Unidade Escolar........................................................... 23 

9. Organização do Trabalho Pedagógico da Unidade Escolar.................................... 26 

10.  Avaliação dos Processos de Aprendizagem e Desenvolvimento.......................... 44 

11.  Plano de ação para a Implementação do Projeto Político-Pedagógico.................. 46 

12.  Plano de Ação Específicos..................................................................................... 50 

13.  Projetos Específicos da Unidade Escolar............................................................... 50 

14.  Acompanhamento e Avaliação do Projeto Político-Pedagógico............................ 50 

Referências  

  



 3 
 

                  APRESENTAÇÃO 

O Projeto Político-Pedagógico do Jardim de Infância 316 Sul foi elaborado coletivamente, 

contando com a participação de toda comunidade escolar. A construção ocorreu desde o início 

do período letivo, durante a Semana Pedagógica, momento de muitas trocas, interações, 

conversas e acolhimento, além de ser discutido nos espaços de coordenações coletivas e 

pedagógicas. 

A comissão organizadora para elaboração do Projeto Político-Pedagógico é composta pela 

Diretora, Júnia Elizabeth Rocha Mendes, a Vice-Diretora, Mônica Reis Rocha Machado, a Chefe 

de Secretaria, Kely Dantas de Santana, a Orientadora Educacional Arlete Martins Borges Neves, 

o servidor Admilton Alves de Aquino e a mãe da aluna Giovana Rodrigues Ventura, Sra. Aline 

Barbosa Rodrigues. 

No entanto, apesar de ainda estarmos seguindo os protocolos de segurança para 

evitarmos a contaminação pelo Covid-19, iniciamos nossas atividades profissionais e 

pedagógicas 100% presenciais, onde estamos nos redescobrindo diariamente e buscando 

alternativas viáveis que favoreçam o desenvolvimento pleno das nossas crianças, considerando 

as múltiplas dimensões que as constituem, ou seja, afetivas, sociais, psicológicas, emocionais, 

físicas entre tantas outras mais. 

O Projeto Político-Pedagógico será a base para a organização do trabalho pedagógico, para 

que possamos estruturar e concretizar todas as ações pedagógicas que perpassem o 

desenvolvimento de experiências singulares amparadas por intencionalidades educativas 

repletas de sentidos e significados que atendam às demandas e especificidades inerentes à 

realidade das nossas crianças e da comunidade escolar. 
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1 - HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR 

 
O Jardim de Infância 316 Sul foi fundado em 03 de maio de 1973, e cresceu junto com a quadra 

onde se localiza. Sua primeira diretora foi a Srª Maria José Teixeira, se mantendo no cargo por 

mais de quinze anos. 

Durante muitos anos a instituição possuía uma parceria com a Polícia Militar do DF, e, com 

ela, muitas atividades culturais e benfeitorias foram realizadas no intuito de melhorar a qualidade 

do serviço aqui prestado. 

Desde sua fundação, a Unidade Escolar é composta de crianças entre 4 e 5 anos e 11 meses, 

que residem nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal. Cabe destacar que no 

início de seu funcionamento o Jardim atendia, em sua grande maioria, crianças residentes da 

própria quadra. Atualmente, a realidade é diferente: grande parte das crianças que hoje aqui 

estudam não reside mais na quadra ou nas proximidades. 

Em 2004 e 2005, o Jardim passou por uma grande reforma estrutural, principalmente na área 

administrativa. Nesse período, a escola passou a utilizar um espaço cedido pela Escola Classe 

413 Sul. Ainda nessa fase, recebeu crianças com dificuldades motoras, passando então a 

pertencer ao grupo das Escolas Inclusivas. O primeiro ano de implantação deste atendimento 

constitui-se um grande desafio a todos os profissionais da época. Para que o desafio fosse 

vencido, a equipe buscou formação e qualificação continuada em prol da construção de uma 

educação de qualidade, e assim, melhor atender as especificidades apresentadas por cada uma 

dessas crianças. 

Já de volta ao espaço reformado no ano de 2005, o Jardim passou a atender crianças com 

Condutas Típicas. Com este novo desafio a ser vencido, foi necessário novamente buscar 

formação como melhor estratégia para acolher os novos crianças. 

Em 2006, a escola passou a ser inclusiva em deficiência física. Vários crianças foram 

matriculados e quase todas as turmas tornaram-se inclusivas. Realizaram-se várias atividades 

com o intuito de sensibilizar pais e crianças sobre a nova realidade da escola. Aos funcionários foi 

ofertado o curso “Saberes e Práticas da Inclusão na Educação Infantil” com parceria da EAPE. 

Nesse ano também foi implantada a Sala de Apoio na escola. 

No ano de 2011 foram abertas turmas de maternal, com crianças de 3 anos de idade. Estas 

turmas foram atendidas até o ano de 2014. A partir de 2015, os Jardins de Infância voltaram a 

atender somente crianças entre 4 e 5 anos, isto é, 1° e 2° períodos. 

No final de 2015, a escola sofreu intervenção administrativa como consequência de 

problemas existentes em relação à prestação de contas de verbas federais, distritais, recursos 

próprios e da merenda escolar. Em 2018, houve reforma no refeitório, depósito de alimentos e 

cozinha. No âmbito pedagógico, a escola foi destaque na VI Plenarinha com o projeto “Brincando 
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com Candinho”. 

Em 2019, a então Equipe Gestora vigente, pleiteou a continuidade na gestão da escola, 

porém, não houve referendo, concluindo assim, o mandato em 31 de dezembro de 2019. 

Em 02 de janeiro de 2020 assumiram a Gestão Escolar as professoras Júnia Elizabeth Rocha 

Mendes (Diretora) e Mônica Reis Rocha Machado (Vice-diretora), a convite da CRE PP e 

permanecem até o presente momento. 

O ano de 2020 teve início com a Semana Pedagógica, que aconteceu entre os dias 03  e 07 

de fevereiro, a nova Equipe Gestora sentiu a necessidade de propor situações voltadas ao 

acolhimento, à escuta sensível da equipe e possibilitar a construção coletiva com os diversos 

olhares, percepções, sentimentos e considerações tanto dos profissionais que já atuavam na 

instituição de ensino, quanto os recém-chegados, para assim, em equipe, numa perspectiva 

democrática e participativa, iniciar uma nova trajetória, construir uma nova identidade e 

desenvolver um novo percurso educativo. 

O ano letivo teve início no dia 10 de fevereiro com a intencionalidade de colocar em prática 

todas as ações planejadas, porém, no dia 12 de março as atividades foram interrompidas devido 

à Pandemia da Covid-19. No período compreendido entre março e junho, procurou-se acolher 

toda comunidade, estabelecendo vínculos por meio de WhatsApp, e-mails para as crianças, 

entregando Cestas Verdes e compartilhando o que havia no estoque de merenda escolar. Com a 

Portaria nº 129, de 29 de maio de 2020, que estabelece o programa Escola em Casa DF, os 

profissionais de educação iniciaram cursos de formação para que fosse dado início ao ensino 

mediado por tecnologias, no dia 22 de junho 2020 até setembro de 2021. Ainda em 2020, a 

Coordenação Regional de Ensino reformou os banheiros dos crianças, instalou um lavatório na 

entrada da escola, e autorizou a reforma do telhado. A reforma durou cerca de (6) seis meses. 

Em outubro, retornou-se com as atividades presenciais. 

Em 2021, a CRE Plano Piloto, atendeu à solicitação para dividir a sala da brinquedoteca com 

drywall, criando a sala do SOE e a Sala dos Servidores em definitivo. No mesmo ano, o Jardim 

de Infância 316 Sul foi eleito pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) a escola de maior 

qualidade arquitetônica, boa conservação e contribuição para a história da arquitetura moderna 

brasileira. Como prêmio, ganhou uma placa de identificação que foi instalada em frente à escola, 

um selo CAU/DF e um troféu representado pela miniatura da placa. 

Destaca-se-que o Jardim de Infância 316 Sul é composto por 04 (quatro) salas de aula que 

atendem 08 (oito) turmas nos turnos matutino e vespertino, todas com acesso a banheiro para os 

crianças; 01 (uma) sala de biblioteca com ambiente de leitura, videoteca e brinquedoteca; 01 

(um) parquinho infantil; 04 (quatro) banheiros que atendem à direção, professores, servidores e 

comunidade em geral; cozinha, refeitório, depósitos de merenda e material de limpeza e sala de 

servidores. 
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Atualmente, estão matriculadas nesta unidade escolar 101 crianças, distribuídas nos turnos 

matutino e vespertino, em turmas de 1° e 2° períodos. 

Dentre outras informações, seguem dados específicos da unidade escolar, logo a                                 seguir: 

- CNPJ: 00.487.256/0001-75 

- Endereço: SQS 316 Área Especial 

- E-mail: jisqs316@gmail.com 

- Telefone: 3901-7693 

- Diretora: Júnia Elizabeth Rocha Mendes 

- Vice-Diretora: Mônica Reis Rocha Machado 

- Chefe de Secretaria: Kely Dantas de Santana 

- Professoras regentes: Michele Barbosa Soares Pego (1°A), Daniele da Conceição Eugênio 

(1°B), Fernanda Bettina Chaibe Montenegro (1°C), Rita de Cássia de Sousa Carvalho (1ºD), 

Fernanda Fonseca Vianna (2ºA), Carla Juliette de Castro Santos (2°B), Aline Grace de Alcântara 

(2ºC), Fernanda Araújo Castro (2ºD). 

- Professoras colaboradoras (Readaptadas): Adriana Tupiná Almeida e Ana Paula Teodoro 

Cortes. 

- Coordenadora Pedagógica: Não dispomos 

- Orientadora Educacional: Arlete Martins Borges Neves 

- Vigilantes: Admilton Alves de Aquino, André Luiz Guimarães, Evandro Matos Limas e Reginaldo 

Braga Dias. 

- Merendeira: Aline Josino de Souza. 

- Serviços gerais: Damiana Roberto Baia Loiola, Ivanei Pereira dos Santos, Regina Célia 

Martins Silva Pereira e Paloma Nunes Gomes. 

- Membros da Comissão Organizadora do Projeto Político-Pedagógico: Equipe Gestora, 

Professoras regentes, professoras readaptadas, Orientadora Educacional, o servidor Admilton 

Alves de Aquino e a mãe da criança Giovana Rodrigues. 

 

Trofeu recebido como 
prêmio do Selo CAU 

Semana Pedagógica 2022 

Cerimônia de Entrega do 
Selo CAU 
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2 - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 
 

As crianças do Jardim de Infância 316 Sul têm entre quatro e seis anos de idade, em sua 

maioria de classe média/classe média baixa. Elas são provenientes do Plano Piloto, Jardim 

Botânico, Guará, Paranoá, Vila Telebrasília e demais regiões administrativas do Distrito Federal. 

A grande parte (85,3%) se declara parda e/ou branca, define seu acesso à cultura em geral como 

raro, mesmo tendo escolaridade mínima Especialização, Ensino Superior Completo ou 

incompleto. A faixa de renda das famílias é, em sua maioria, entre um a três a mais de quatro 

salários mínimos. Cerca de 97% das famílias declararam ter acesso à internet. 

As professoras desta UE estão entre 30 e 60 anos. A maioria se declara branca, amarela ou 

parda, reside em até 20 Km de distância do local de trabalho, possui renda familiar entre 5 e 10 

salários mínimos, com nível de escolaridade em sua maioria, pós-graduada. Muitas destas 

profissionais estão há mais de 6 anos na profissão, atuando em escolas e possuem mais de 3 

anos de experiência em Educação Infantil. O grupo, de forma geral, participa de formações dentro 

da área de atuação, com médio acesso cultural e de informações. 

Por meio da análise das respostas e tabulação dos dados, constatamos que, entre as famílias 

que responderam e a equipe, nossa escola conta com boa avaliação em todos os aspectos, sendo 

que a grande maioria considerou todos os nossos serviços adequados. 

Como potencialidades destacamos o atendimento ao público, bem como a realização de um 

trabalho pedagógico em equipe e com forte possibilidade de atender às especificidades de cada 

criança. 

Como fragilidades, apontamos nossas instalações externas do parque, principalmente o piso, 

o qual está necessitando de nova concretagem e correção dos desníveis devido às raízes das 

árvores; o alambrado que precisa ser tampado com uma placa para a segurança das crianças; a 

pintura externa da escola que encontra-se desgastada; as janelas que estão enferrujadas e os 

banheiros dos servidores que necessitam de uma reforma. Em nosso quadro de servidores, 

sugerimos a disponibilização de mais uma merendeira, pois percebemos o quanto este árduo 

serviço seria melhor executado. 

A seguir apresentaremos os dados tabulados pelas pesquisas desenvolvidas sobre as 

características sociais, econômicas e culturais da nossa comunidade escolar no ano de 2022:
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                                 PAIS E/OU RESPONSÁVEIS E CRIANÇAS 
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                            PROFESSORES 
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A escola que temos e a escola que queremos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“O que eu mais gosto na 
minha escola é brincar.”  

Miguel 2º D 

Conhecendo nossa  
escola por fora 

Reunião com a comunidade 
escolar: estabelecendo metas  

Produção coletiva sobre 
a escola que queremos 
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3 - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 
Cabe ao Jardim de Infância 316 Sul promover a aprendizagem de suas crianças, ser um 

espaço em que as matrículas sejam acessíveis de acordo com a capacidade física da U.E.  

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

historicamente acumulados pela humanidade. De acordo com os normativos educacionais e os 

pressupostos teóricos da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal, a criança deve 

construir aprendizagens significativas, tendo o professor como orientador e mediador do 

processo educativo. Caberá à nossa instituição de ensino organizar o trabalho pedagógico 

amparado por intencionalidades educativas que perpassem os diversos contextos e 

especificidades apresentados pelos educandos e pela comunidade, observando o diagnóstico da 

realidade escolar. 

Sendo assim, nossa escola proporcionará a vivência de experiências diversificadas que 

contemplem o desenvolvimento integral das crianças, considerando as múltiplas dimensões que 

os constituem: cognitivas, afetivas, sociais, psicológicas, emocionais, físicas, entre tantas outras 

mais. Também perpassará, conforme apresentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB nº 9394/96), os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

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

sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, auxiliando as crianças 

quanto à construção de novas aprendizagens e contribuindo para a sua formação não apenas 

para o exercício da cidadania, mas para a vida. 
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4 - MISSÃO 
 

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

e as oportunidades de aprendizagens, dando ênfase ao protagonismo estudantil, favorecendo o 

desenvolvimento integral dos nossos bebês e crianças para que eles possam agir na 

transformação social do seu meio e da sociedade.  

A Equipe Gestora deve, ainda, garantir a participação ativa da comunidade escolar no 

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

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

escolar; realização de trabalhos  voluntários, conforme os eixos de interesses apresentados; 

convites para o desenvolvimento de jogos, brincadeiras, contação de histórias, bazares, 

almoços, eventos, festas, construção de paineis coletivos, entre outros.  

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

integral do ser humano para que possa atuar como agente de transformação social e de 

construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a universalização do acesso 

à escola e da permanência dos bebês e das crianças na Educação Infantil. 
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5 - PRINCÍPIOS 

Os princípios que alicerçam a Educação, o ético que deve promover a autonomia, a 

responsabilidade, a solidariedade, além do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às 

diferentes culturas, identidades e singularidades, o político que valoriza direitos de cidadania, o 

pensamento crítico e o respeito à ordem democrática e o estético que enfatiza também a 

sensibilidade, a criatividade, a ludicidade e a liberdade de expressão nas diferentes 

manifestações artísticas e culturais, são contemplados no nosso Projeto Político-Pedagógico e, 

sem sombra de dúvidas, transpostos para o planejamento docente, na organização e na 

execução das ações pedagógicas desenvolvidas na instituição de ensino. 

O Currículo em Movimento do Distrito Federal sugere que na Educação Infantil, as 

aprendizagens e o desenvolvimento dos bebês e das crianças tenham como eixos estruturantes 

o educar e o cuidar e também o brincar e o interagir. Baseado nesses eixos, o Jardim de Infância 

316 Sul organiza o seu trabalho pedagógico colocando a criança no centro do planejamento, 

ocupando papel ativo na construção de seus conhecimentos, e que através das experiências, 

relações cotidianas e das brincadeiras ela se constitui como sujeito. 

 Considerando os princípios da Educação e os eixos estruturantes, a BNCC traz os seis  

direitos de aprendizagem e desenvolvimento para a Educação Infantil: 

 Conviver - As crianças têm o direito de conviver com outros indivíduos, usando 

diferentes linguagens e aumentando o conhecimento; 

 Brincar - Elas têm o direito de brincar diariamente, em diferentes formas e 

espaços, ampliando as produções culturais; 

 Participar - Toda criança tem o direito de participar com adultos e outras crianças, 

na realização de atividades familiares e escolares; 

 Explorar - Elas devem explorar todos os movimentos, desde gestos, sons,  

formas, cores, palavras, entre outros, ampliando assim os seus saberes sobre a cultura; 

 Expressar - Todas as crianças têm o direito de expressar as suas emoções e 

necessidades em qualquer patamar; 

 Conhecer-se - Elas devem construir a sua identidade pessoal, social e cultural. 

À luz das DCNEI e da BNCC, a 2ª edição do Currículo em Movimento do Distrito Federal – 

Educação Infantil adota uma organização que emerge dos direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, que asseguram [...] as condições para que as crianças aprendam em situações 

nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidam a vivenciar 

desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre 

si, os outros e o mundo social e natural (BRASIL, 2017, p. 33). 
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Dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, emergem os cinco campos de experiência, 

a saber: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, 

fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Ainda 

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

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

entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural” (BRASIL, 2017, p. 38). 

Sendo assim, buscamos desenvolver planejamentos repletos de intencionalidades educativas 

que perpassem aspectos desde o universo artístico e cultural, a exploração das atividades 

esportivas por meio de jogos, brincadeiras, atividades psicomotoras a exploração das 

ferramentas tecnológicas, dos elementos da natureza e da sociedade como um todo que envolva 

a construção da identidade, da autonomia e da socialização. 

Ainda desenvolvemos experiências vinculadas à Transversalidade, às diversas formas de 

construção do conhecimento considerando as diversas aprendizagens que as crianças trazem 

consigo com base nas vivências com a família e tudo o que vivem fora do ambiente escolar, já 

que é vital a realização de atividades pedagógicas associadas aos interesses, à problematização 

social real das crianças e da comunidade escolar. 

O diálogo escola e comunidade tem sido cada vez mais significativo quanto à construção de 

uma escola aberta e acolhedora a todos os sujeitos que constituem a nossa UE, unindo forças com 

as famílias, por exemplo, para juntos falarmos a mesma linguagem com as crianças  e alcançarmos 

por meio das diversas parcerias e interações, trocas de conhecimentos, construirmos a identidade 

da escola respeitando a sua cultura e suas características. 

Ainda, precisamos destacar os princípios da educação inclusiva, visto que nossa escola possui 

turmas de integração inversa onde temos matriculados crianças com necessidades educativas 

especiais. Tais princípios perpassam pelo respeito à dignidade humana, da educabilidade de 

todos os seres humanos, independente dos comprometimentos que possam apresentar, assim 

como o direito à igualdade de oportunidades educacionais, à liberdade de aprender e de 

expressar-se e o direito a ser diferente. 

Todos esses princípios associam-se às concepções e aos pressupostos teóricos da 

Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural que embasam as intencionalidades 

educativas do nosso corpo docente. 

Assim, organizamos o trabalho pedagógico da instituição de ensino com base na realidade 

das crianças em consonância com os campos de experiências, os objetivos e os direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento e aos eixos estruturantes propostos pelo Currículo em 

Movimento vinculando-os, ainda, aos princípios dispostos na Educação Inclusiva.  
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Alimentação saudável 
e culinária na escola 

Educação Inclusiva 

Participação da comunidade escolar na gincana e na abertura do 
projeto “Convivência escolar, uma cultura de paz”. 

Gincana e 
 Semana  

do Brincar 



 17 
 

          6 - OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO E DAS APRENDIZAGENS 
 

 - Objetivo Geral 
 
 

Oferecer às crianças condições pedagógicas, estruturais e administrativas para o 

desenvolvimento integral de suas múltiplas dimensões, respeitando sua individualidade expressa 

em  suas necessidades e interesses, orientando-as na formação de um ser humano que age em 

prol do mundo sustentável e cidadão consciente da necessidade de construção de uma sociedade 

mais ética e solidária para todos. 

 
 

- Objetivos Específicos 
 

 Respeitar a infância e seu universo como alicerce da organização do trabalho pedagógico, 

garantindo às crianças o direito à saúde, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à 

proteção, à liberdade, à convivência e à interação com outras crianças; 

 Implementar um Projeto Político-Pedagógico que se fundamente na concepção da criança 

como ser único e singular e, ao mesmo tempo, como ser histórico que se desenvolve por meio da 

sua cultura; 

 Oferecer condições para o desenvolvimento de uma cultura de paz, tolerância, cidadania, 

crítica e respeito à diversidade para um mundo mais humano e ecologicamente sustentável; 

 Possibilitar a inclusão das crianças com necessidades especiais através de vivências com 

outras crianças e grupos; 

 Promover e incentivar o convívio coletivo e colaborativo da equipe; 

 Buscar a excelência no atendimento ao público; 

 Propor mais oportunidades de trocas entre família e escola a fim de estabelecer parcerias; 

 Garantir o acesso à construção de conhecimento e aprendizagens de diferentes linguagens; 

 Garantir a manutenção das instalações físicas da escola visando um bom andamento 

do  trabalho escolar bem como os espaços lúdicos; 

 Utilizar os recursos da APM, PDDE e PDAF com o objetivo de melhorar e dar suporte às 

atividades pedagógicas; 

 Promover avaliações da instituição como um todo sempre que necessário, com o intuito de 

buscar melhorias no trabalho e possíveis soluções de problemas. 
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7- FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

O Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil (DISTRITO FEDERAL, 

2018) pauta-se nos pressupostos filosóficos da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia 

Histórico-Cultural, em consonância com os preceitos legais da educação distrital e nacional. 

Essencialmente, o teor contido em suas linhas expressa opção teórica e metodológica que 

compreende a prática social da criança, decorrente de seu contexto de vida, como premissa 

desencadeadora do processo de aprendizagem e desenvolvimento humano. 

Por esse prisma curricular, a escola da infância é chamada à responsabilidade de atuar em 

prol da construção de uma sociedade livre, justa, solidária, igualitária, que preserve o meio 

ambiente, respeite a diversidade humana e que, não obstante, se edifique sobre ideais universais 

como igualdade, cidadania, democracia e justiça. 

Os três eixos transversais que sustentam o Currículo em comento alargam essa visão de 

mundo, ao contemplarem, especificamente, a Educação para a Diversidade, a Cidadania e 

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

Da Diversidade: “pode ser entendida como a percepção evidente da variedade humana, 

social, física e ambiental presente na sociedade”. (DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 39 e 40.) É a 

partir da aceitação da diversidade que entendemos melhor o mundo e as pessoas. Estas são 

diferentes, únicas no modo de ser e devem ser respeitadas no espaço escolar segundo suas 

singularidades. Mas, muito mais que compreendermos isso no plano teórico, precisamos respeitar 

a todos. 

Da Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos: orienta o “exercício cotidiano 

dos direitos humanos no ambiente escolar – espaço de vida e de organização social, política, 

econômica e cultural” (DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 56). Trata-se da necessidade do 

reconhecimento de toda pessoa humana como sujeito social e da efetivação dos direitos humanos 

fundamentais, respaldados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). Mais do que 

espaço de afirmação de direitos humanos, a escola assume um importante papel social de 

enfrentamento às violações deles. 

Da Sustentabilidade: “O conceito de desenvolvimento sustentável conduz ao raciocínio 

de um desenvolvimento que una a sociedade, o meio ambiente e a economia de forma equilibrada. 

” (DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 61). “São exemplos de subtemas da Educação para a 

Sustentabilidade: produção e consumo consciente; qualidade de vida; alimentação saudável; 

economia solidária; agroecologia; ativismo social; cidadania planetária; ética global; valorização 

da diversidade, entre outros. ” (DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 58). 
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Diante do exposto, é importante entender que a unicidade entre prática pedagógica e 

princípios propagados em currículos e leis, nem sempre é tarefa fácil. Haja vista as demandas 

próprias do dia a dia dessas instituições, que associadas a questões de ordem política, estrutural 

e cultural tendem a provocar distanciamentos na relação existente entre teoria e práxis, impedindo 

a totalidade em alcançar objetivos da educação que se espera com qualidade social. 

Contradição dessa natureza pode ser observada, também, no campo da Educação Infantil, 

cujas tratativas documentais, há décadas sinalizam para a importância do exercício profissional 

comprometido com o desenvolvimento integral da criança, à guisa dos eixos estruturantes 

reconhecidos como cuidar e educar, brincar e interagir (DCNEI, 2009). 

     Em breve análise relativa  ao avanço de leis e diretrizes nacionais da  Educação 

Infantil, vale destacar que a Constituição Federal do Brasil, promulgada em 1988, reconheceu a 

criança como sujeito de direitos, ressaltando no artigo 208 o dever do Estado de garantir acesso 

à creche e pré-escola, entre as idades de zero a cinco anos. 

Por certo, tal conquista impulsionou a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei nº 9394/1996, cujos preceitos elevaram a Educação Infantil à condição 

de etapa primeira da Educação Básica, imprimindo-lhe caráter eminentemente educativo. 

Portanto, para além da perspectiva assistencialista antes assumida e praticada em sua trajetória 

histórica. 

De acordo com o artigo 209 dessa lei maior, a Educação Infantil passou a ter como 

finalidade explícita o “desenvolvimento integral da criança até 5 anos em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e da comunidade”. 

Assim sendo, sob o paradigma da educação integral, a escola da infância deve promover 

o desenvolvimento cognitivo, afetivo e ético das suas crianças, garantindo a elas as condições 

necessárias para o exercício pleno da cidadania, por meio da vivência de valores que favoreçam 

a formação de sujeitos sociais, críticos, participativos e solidários. 

Ao longo da passagem do tempo, em 2009, as Diretrizes Curriculares Nacionais de 

Educação Infantil ratificaram e aprofundaram os avanços conquistados nessa etapa ao difundirem 

a seguinte concepção de criança: 

 
Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, 
constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura 
(DCNEI, 2009, p.12). 

 
A partir dessa concepção, o conceito de currículo é definido nas referidas Diretrizes 

conforme segue: 
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Conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os 
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, 
de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade (DCNEI, 2010, 
p. 12). 

 

Claramente, tais concepções são assumidas no Currículo proposto pela SEEDF, 

estabelecendo diálogo próximo com os fundamentos da Pedagogia Histórico-Crítica e da 

Psicologia Histórico-Cultural e, consequentemente, com os propósitos deste PPP. 

Ainda, à luz dessas Diretrizes, releve-se que as Instituições de Educação Infantil devem 

“garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos 

e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, 

à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras 

crianças”. 

Na sequência de conquistas legais na esfera da Educação Infantil, a Base Nacional 

Comum Curricular (2017) aponta para a importância do trabalho pedagógico direcionado por 

campos de experiências, direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. 

Conviver, participar, brincar, explorar, expressar e conhecer são os direitos a garantir nessa 

perspectiva, em convergência com os princípios éticos, políticos e estéticos defendidos nas 

DCNEI (BRASIL, 2010a, p. 16). 

Éticos – no sentido de proporcionar o desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade, 

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

identidades e singularidades. 

Políticos – voltados para o exercício da criticidade e para o respeito à democracia e aos 

direitos de cidadania. 

Estéticos – para desenvolver a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade e a liberdade de 

expressão nas diversas manifestações culturais e artísticas. 

Dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento indicados nas DCNEI, na BNCC e no 

Currículo em destaque, decorrem os cinco campos de experiências que orientam a práxis 

pedagógica voltada às crianças. A saber: 

• O eu, o outro e o nós; 

• Corpo, gestos e movimentos; 

• Traços, sons, cores e formas; 

• Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

• Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

Por meio destes, busca-se promover experiências intercampos, na certeza de que 

“constituem um arranjo curricular que acolhe situações e as experiências concretas da vida 

cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do 
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patrimônio cultural” (BRASIL, 2017, p.38). 

Nesse universo, cabe ressaltar que concedemos atenção particularizada à criança com 

deficiência, que é chamada a conviver e a aprender com todos, sendo respeitada em suas 

necessidades específicas. Por conseguinte, garantimos a ela adequações curriculares com foco 

voltado para o desenvolvimento de potencialidades evidenciadas. 

O conceito de zona de desenvolvimento proximal, conforme postulado por Vigotski - autor 

da Teoria Histórico-Cultural, baliza o nosso fazer pedagógico na perspectiva de inclusão escolar, 

dando-nos mostras do bem ocasionado pelo convívio com as diferenças. 

Segundo Lima (2020), tal conceito pode ser significado da seguinte maneira: 

 

A Zona de Desenvolvimento Proximal constitui-se em um espaço fundamental, onde o professor 
deve ter uma atuação atenta, cuidadosa, a partir daquilo que o aluno já consegue realizar e de suas 
possibilidades para que , em conjunto, com pares mais experientes em determinada habilidade ou 
conhecimento , possa ser desafiado e avançar com ajuda dele (LIMA - 2020, p. 107). 

 

Por certo, a convivência no espaço educativo, desde a infância, entre sujeitos com 

potencialidades diferentes, identidades culturais e sociais próprias, sob propostas intencionais 

bem planejadas, promove avanços nas aprendizagens e possibilidades de alcance da cidadania 

plena. 

Crendo nisso, com desafios sempre a vencer, entendemos a escola enquanto lugar 

privilegiado de compartilhamento de saberes, de vivenciar experiências provocativas, de recriação 

da cultura e de ter contato com os bens culturais produzidos pela humanidade. Trabalhamos para 

fazer valer o respeito à dignidade humana, os direitos de aprendizagem e desenvolvimentos das 

crianças em suas distinções. 

Assim, procuramos promover, nesta UE, espaços de participação, proporcionando a devida 

inserção de todos no processo de aprendizagem, almejando a conquista de avanços. Na rotina 

escolar, lançamos mão de mecanismos de avaliação formativa, observando a expressão das 

crianças a todo momento e em todas as experiências propostas. A evolução do grafismo, 

linguagem oral, do corpo em movimento, dos trabalhos autorais, bem como a forma de conviver 

entre pares, adultos e com o ambiente físico são exemplos de situações onde o processo avaliativo 

ocorre. 

Dessa maneira, em acordo com os princípios e concepções de educação citados, nosso 

Jardim da 316 Sul reforça no PPP a importância da teoria e práxis pedagógica. 

Buscamos unir e preservar o agir profissional comprometido com o desenvolvimento 

humano, científico, filosófico, tecnológico e cultural, articulando de modo afetivo a participação 

democrática de todos segmentos da comunidade escolar. 
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Em movimento constante, articula-se também com a SEEDF e demais orgãos da sociedade 

civil, a fim de fortalecer as ações em rede a favor das crianças. 

Especificamente, para atingir os propósitos deste PPP, subprojetos são desenvolvidos, 

atendendo a demandas da realidade escolar, em consonância com as orientações e propostas da 

Diretoria de Educação Infantil da SEEDF. 

Dentre tais propostas, as Plenarinhas da Educação Infantil têm sido desenvolvidas no 

Jardim da 316 Sul de modo significativo, como parte da cultura escolar, assim como as atividades 

dos projetos propostos pela escola, visando entender, compreender e ativar as emoções. 
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 8 – A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UNIDADE ESCOLAR 

 Na Educação Infantil trabalhamos com os eixos integradores: educar e cuidar; brincar e 

interagir que perpassam toda a organização curricular numa perspectiva multidimensional 

diferenciada que contempla os campos de experiências e os direitos de aprendizagens e 

desenvolvimento. 

   Vale destacar que nossas práticas educativas perpassam os eixos transversais 

(Educação para a diversidade, Educação para a sustentabilidade, Cidadania e educação para 

os Direitos Humanos). Além desses eixos transversais, em uma perspectiva de educação 

integral, defendemos o uso de metodologias ativas que perpassam a concepção do currículo 

integrado e articulado e seus respectivos princípios: unicidade entre teoria e prática, a 

multidisciplinaridade,  a contextualização e a flexibilização. 

   Nesse sentido, propomos diversos momentos na coordenação dos nossos professores, 

para que, juntos possamos desenvolver planejamentos, projetos e sequências didáticas 

contextualizadas e articuladas à realidade dos nossos educandos, envolvendo-os, motivando-os 

e inserindo-os de maneira acolhedora em experiências que gerem o desejo de realizar novas 

descobertas e aprendizagens, e novamente, favoreçam o desenvolvimento pleno das nossas 

crianças. 

   Com a realização da avaliação ao final do ano letivo anterior, pudemos refletir a cerca das 

experiências vivenciadas e propor para o ano corrente novas estratégias para melhoria do 

tarabalho pedagógico da unidade escolar. Na semana pedagógica, foram discutidos o plano de 

ensino, onde foi definido os temas a serem trabalhados ao longo do ano letivo e os projetos 

realizados pela escola. 

 

8.1 - Eixos Integradores 

 

A SEEDF adota como Eixos Integradores do Currículo o 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 nosso Projeto Político-Pedagógico é 

pensado dentro desses eixos e de acordo com a realidade da nossa comunidade escolar. 

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

atividades vivenciadas em sua sociedade. O educar e cuidar são ações indissociáves e, no nosso 

Jardim, propiciamos experiências de cuidado com o corpo, alimentação, brincadeiras, higiene, 

controle corporal, movimento, repouso e descanso garantindo assim o desenvolvimento integral 

das crianças. 
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As interações e as brincadeiras também fazem parte de todo nosso planejamento e são 

elas que asseguram às crianças os direitos de aprendizagem. As relações sociais estabelecem 

uma educação cuidadosa onde a troca de experiências, a relação com os objetos, pessoas e 

os elementos sociais e culturais, contribuem para a constituição de vínculos com o outro e com 

o conhecimento, a curiosidade, o espírito investigativo, criativo e imaginativo. Com isso, as ações 

do nosso jardim são pensadas e organizadas com a finalidade de propor todas essas vivências 

necessárias e importantes no processo do desenvolvimento infantil. 

                                8.2 - Eixos Transversais 
 

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

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade. Os 

eixos transversais favorecem uma organização curricular mais integrada, focando em temas ou 

conteúdos atuais e relevantes socialmente. A Secretaria de Educação do Distrito Federal – 

SEEDF, nos auxilia com cadernos e cartilhas sobre os temas abordados nos eixos transversais, 

além de resevar alguns momentos específicos para tratar desses temas, como dias ou semanas 

letivas temáticas dentro do nosso calendário. 

No Jardim de Infância 316 Sul, trabalhamos os campos de experiências dispostos em nosso 

Currículo em Movimento de forma a abarcar os eixos transversais de maneira contextualizada e 

integrada. São pensadas ações onde as crianças possam reconhecer, refletir, repudiar formas 

de exclusão e preconceitos, ações que valorizam a diversidade, criando estratégias de inclusão 

e respeito, ações que valorizem, reforcem e afirme m valores, práticas e atitudes em favor dos 

direitos humanos, formando uma consciência cidadã e ações sobre qualidade de vida, 

alimentação saudável, produção e consumismo ética, responsabilidade ambiental e outras. 

Essas questões são contextualizadas dentro do nosso planejamento semanal e realizadas por 

meio de atividades, brincadeiras, rodas de conversas, passeios, filmes, enfim, dentro da nossa 

prática pedagógica. 

 

8.3 - Transições na Educação Infantil 
 

De acordo com o Currículo em Movimento da Educação Infantil, as transições estão 

presentes na Educação Infantil das mais diversas formas: transição de casa para a instituição de 

Educação Infantil; transição de uma instituição de Educação Infantil para outra, tais como da 

instituição parceira para a pública; transição no interior da própria instituição educativa e 

transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. 

Em nosso Jardim, nossa proposta é acolher sempre, cuidar e possibilitar alegrias e sorrisos. 

Nessa perspectiva, trabalhamos da seguinte forma: 
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 Reunião de gestores das escolas em questão; 

 Reuniões com o grupo docente e com os pais das crianças; 

 Apresentação do espaço físico e da dinâmica de trabalho; 

 Redução de horário para as crianças mais sensíveis e resistentes à adaptação; 

 Do 1º para o 2º Período – Possibilitamos momentos de interação com as turmas entre si 

no  pátio, parque e outras vivências; 

 Do 2º Período para o 1º Ano – Visita à E. C. 316 Sul (UE Sequencial) para conhecimento 

prévio do espaço e rodas de conversa com os coordenadores da mesma com as crianças para 

esclarecimentos e estreitamento de laços. 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita das crianças à E C 316 Sul - 2021  
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9 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO  

DA  UNIDADE ESCOLAR 

9.1 - Plano de Ação da Coordenação Pedagógica 

No ano de 2022, o JI 316 sul não dispõe de coordenador pedagógico. A Vice-Diretora 

juntamente com a professora readaptada Ana Paula assumiram esta função a fim de priorizar 

este importantíssimo elo que faz toda diferença no trabalho. 

A Coordenação Pedagógica é organizada conforme a Portaria nº 395, de 14/12/2018, da 

SEEDF. Desta forma, a Coordenação Pedagógica do Jardim de Infância 316 Sul está inserida 

no  Projeto Político-Pedagógico da unidade escolar, no que se refere às atividades individuais e 

coletivas, bem como às atividades internas e externas. O trabalho pedagógico se organiza 

pautado nos dados coletados em nosso diagnóstico inicial da comunidade escolar, nos projetos 

a serem desenvolvidos, nos estudos e planejamentos realizados em coordenação pedagógica, 

nas atividades e programas de acompanhamento permanentes e rotinas do nosso Jardim e nos 

acontecimentos da atualidade. 

A coordenação pedagógica do Jardim de Infância 316 Sul acredita que planejar as ações a 

serem aplicadas durante o ano letivo é uma tarefa que envolve todo o grupo escolar, sendo esse 

formado por professores, crianças, gestores e orientadora educacional. Assim, o 

planejamento de ensino deve ser pautado em nível mais específico dentro do contexto escolar, 

com função de  subsidiar a prática docente, atuando como instrumento facilitador do trabalho 

docente. 

 

A ação de planejar, portanto, não se reduz ao simples preenchimento de formulários para controle 
administrativo, é, antes, a atividade consciente da previsão das ações político – pedagógicas, e 
tendo como referência permanente às situações didáticas concretas (isto é, a problemática social, 
econômica, política e cultural) que envolve a escola, os professores, os alunos, os pais, a 
comunidade, que integram o processo de ensino (LIBÂNEO, 1994, p. 21). 

 
 

Dessa forma, a coordenação pedagógica desta unidade de ensino tem como um dos 

objetivos pensar em uma prática cada vez mais significativa, contextualizada e com 

intencionalidade. É um espaço destinado para reflexões, pesquisa e formação continuada do 

grupo. Essa formação continuada é entendida como perspectiva de mudança das práticas no 

âmbito dos docentes e possibilita a experimentação do novo, do diferente a partir das 

experiências profissionais que ocorrem neste espaço. O Manual de orientações pedagógicas 

para o atendimento remoto da Educação Infantil pontua que “É um espaço-tempo que oportuniza  

refletir sobre os próximos passos, suscitando e fortalecendo o trabalho colaborativo e de 

educação continuada concretizadas com compromisso mútuo por meio das ações coletivas e 
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individuais e pelas intencionalidades dos profissionais envolvidos” (SEEDF, 2021, p.26). 

Nessa perspectiva, buscamos a construção da autonomia pedagógica dos nossos 

professores em um espaço que proporcione confiança, aprendizagem, transformação e alegria 

no trabalho. Neste contexto cabe também à Coordenação Pedagógica possibilitar o espaço de 

avaliação/reavaliação das práticas institucionais, junto aos docentes e discentes, para a melhoria  

do PPP da Unidade Escolar. 

 

Momentos de acolhimento, formação 
e coordenação da equipe 
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9.2 – Estratégias de valorização e formação continuada  

dos profissionais da Educação 
 

A formação continuada contribui de forma significativa para o desenvolvimento do 

conhecimento profissional do professor e consequentemente para sua prática pedagógica. A 

partir dessa perspectiva, a formação continuada conquista espaço privilegiado nas 

coordenações pedagógicas e coletivas do Jardim de Infância 316 Sul, com o momento 

“buscando e aprimorando saberes”, que é um espaço destinado para estudos e reflexões do 

grupo. Esse momento teve início com as formações nos seguintes temas: Currículo em 

Movimento da Educação Infantil do DF, Importância da rotina na sala de referência. Falando 

sobre inclusão, Adequação Curricular e, tendo em vista, os projetos organizados pela 

Secretaria de Educação no ano de 2022: “Criança arteira, faço arte, faço parte” e “Convivência 

escolar, uma cultura de paz”. Em seguida, os temas serão trazidos pelo corpo docente, de 

acordo com as necessidades levantadas por ele em sua prática diária. Esse momento será 

conduzido/mediado pela Direção, pela professora Ana Paula, por professores do grupo ou 

convidados.  

Além da promoção do momento “buscando e aprimorando saberes” dentro das 

coordenações do Jardim de Infância 316 Sul, a equipe gestora valoriza e incentiva a 

participação dos professores nas formações oferecidas pela CRE PP, pela DIINF, pela EAPE 

e pela SEEDF como um todo. 

A valorização dos profissionais da educação é fundamental para a construção de uma 

educação de qualidade. O Jardim deInfância 316 Sul promove essa valorização 

desenvolvendo  ações, como: 

● Comemoração mensal dos aniversários dos profissionais da educação; 

● Comemorações de datas pontuais: aniversário da escola, dia do servidor, secretário, 

professor, etc.; 

● Fornecimento de recursos materiais e didáticos necessários à atuação docente; 

● Solicitação de apoio aos profissionais envolvidos, quando necessário; 

● Compartilhamento, interação e troca de experiências, incentivando tais práticas.  

 

Comemorações de aniversários 
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9.3 - Práticas Metodológicas adotadas 

Serão ofertadas estratégias lúdicas e diversificadas, com ênfase nas interações e nas 

brincadeiras associadas às especificidades da infância. Tais estratégias serão elaboradas nos 

momentos de coordenação voltados à construção do planejamento amparados nos eixos 

integradores, nos campos de experiências, nos direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento infantil. 

Destaca-se que essas estratégias serão desenvolvidas pela equipe docente, dando 

ênfase ao protagonismo infantil, às necessidades e demandas da comunidade escolar. Para 

isso, o Currículo em Movimento da Educação Infantil, a Base Nacional Comum Curricular da 

Educação Infantil e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil serão os 

documentos norteadores para a organização do trabalho pedagógico da nossa instituição de 

ensino. 

 

9.4 - Organização de materiais, ambientes, tempos,  
rotinas e datas comemorativas 

No âmbito do nosso currículo em movimento, há a significação de como se dará a 

organização do trabalho pedagógico e da importância na condução e consolidação do 

processo educativo. “Para orientar o trabalho pedagógico do desenvolvimento infantil, é 

preciso promover um ação educativa devidamente planejada, efetiva e aberta ao processo 

avaliativo.” (SEEDF, 2018, p.33). E é neste sentido que o professor e as crianças, 

desempenhem papel fundamental, visto que eles organizarão o dia a dia das vivências e 

experiências que levarão ao sucesso do desenvolvimento infantil. 

De acordo com o Currículo em Movimento da Educação Infantil do DF, são campos 

de experiência fundamentais para que a criança possa aprender e se desenvolver: “O eu, o 

outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, 

pensamento e imaginação; Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações”. Nesse 

sentido, a organização do trabalho pedagógico no Jardim de Infância 316 Sul, foi pensada 

considerando a criança em sua totalidade, levando em conta seus direitos, experiências e 

vivências, perpassando por todos os campos de experiências. 

 
Materiais: 

Os materiais compreendem objetos, livros e impressos de modo geral, brinquedos, 

jogos, papeis, tecidos, fantasias, tapetes, almofadas, massas de modelar, tintas, madeiras, 

gravetos, figuras, ferramentas, dentre outros. Esses podem ser recicláveis ou reutilizáveis, 
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industrializados, artesanais, de uso individual e/ou coletivo, sonoros, visuais, riscantes e/ou 

manipuláveis, de diversos tamanhos, cores, pesos e texturas, com diferentes propriedades. 

Entretanto, a intencionalidade pedagógica não pode ignorar e sobrepujar a capacidade da 

criança de transformar e criar por meio desses materiais no contexto educativo. Vale destacar 

que as crianças produzem cultura e são produtos dela, de modo que a interpretação e releitura 

que fazem do mundo e das coisas que estão à sua volta revertem-se em possibilidades de 

novos conhecimentos e aprendizagens. (SEEDF, 2018, p. 33) 

Nesse sentido, a equipe do Jardim de Infância 316 Sul tenta em suas práticas 

pedagógicas, proporcionar às crianças situações onde elas possam tocar, sentir, fruir 

diversos tipos de materiais para que desenvolvam seu pensamento abstrato e criativo. Podem 

testar, confrontar, experimentar, conhecer suas sensações e limitações. Por meio dos 

sentidos, as emoções afloram. Os materiais industrializados fazem parte do nosso acervo 

cultural e são introduzidos. Contudo, terra, gravetos, folhas, sabugos, gel, isopor, recicláveis, 

etc. Enfim, uma infinidade de materiais alternativos também será oferecida para que as 

múltiplas linguagens se manifestem. 

 
Ambientes: 
 

A equipe do Jardim de Infância 316 Sul acredita que os ambientes infantis devem ter 

a criança como protagonista, e que devem promover a identidade pessoal, o desenvolvimento 

de competência, a oportunidade para movimentos corporais, a estimulação dos sentidos, a 

sensação de segurança, confiança e a oportunidade para contato social, valorizando, com 

isso, o uso do espaço interno (sala) e externo (outros espaços da escola). 

Os espaços de aprendizado da criança devem ser pensados de forma a proporcionar 

aconchego e prazer, pois neles (sala de referência, sala de leitura, pátio, parque etc.) a criança 

irá estabelecer relações entre o mundo e as pessoas, de forma a vivenciar, experimentar e 

explorar suas emoções. Nesse sentido, Vigotski já enfatiza a troca de conhecimentos que 

ocorrem por meio das interações indivíduo/meio/indivíduo. Segundo ele: “o ser humano 

cresce num ambiente social e a interação com outras pessoas é essencial ao seu 

desenvolvimento”. (apud DAVIS e OLIVEIRA, 1993, p. 56). 

Segundo Lima (2001, p.16): “o espaço é muito importante para a criança pequena, 

pois muitas das aprendizagens que ela realizará em seus primeiros anos de vida estão ligadas 

aos espaços disponíveis e/ou acessíveis a ela”. Com esse pensamento, os ambientes do 

Jardim de Infância 316 Sul foram organizados da seguinte maneira: 
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Salas de Referência: Cada criança dispõe de mesa e cadeira para suas atividades 

individuais. As estantes e os materiais de uso das crianças são organizados de forma a 

garantir a acessibilidade e autonomia. Os murais e a lousa branca estão adaptados à faixa 

etária das crianças e são constituídos de trabalhos realizados pelas crianças ao longo do 

ano letivo. 

Existem espaços para a rodinha, onde a criança também é ouvida e consultada sobre 

o ambiente da sala. Nas paredes, estão afixados o alfabeto, números arábicos de zero a dez, 

calendário, mural de aniversariantes, como está o tempo e controle de presença. Há também 

um espaço para o planejamento das atividades diárias, com respectivos horários e 

combinados da turma, criado coletivamente nos primeiros dias de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pátio Interno: É coberto e nele são realizados o acolhimento às crianças, reuniões, 

festividades, brincadeiras, circuitos psicomotores, atividades artísticas, dentre outras. Esse 

espaço abriga o refeitório, com mesinhas coletivas adequadas à faixa etária das crianças, 

bebedouro e o cantinho dos materiais para utilização nas atividades de psicomotricidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Salas de Referência 

Pátio interno e Cantinho da Psicomotricidade 
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Biblioteca/Brinquedoteca/Videoteca: Funciona como sala de apoio, com jogos, 

representações teatrais, sala de leitura e vídeo. Todos os brinquedos, livros, dispositivos de 

audio e vídeo são adaptados à fase de desenvolvimento das crianças (cognitivo, emocional e  

social). 

 

 

 

 

 

 

 

Parque: Localizado no pátio externo, possui diversos tipos de brinquedos apropriados à faixa 

etária das crianças que frequentam a escola, em ambiente seguro, limpo e arborizado, de 

modo a propiciar momentos de desenvolvimento da coordenação motora grossa e dos 

grandes músculos, recreação, liberdade, aprimoramento da criatividade e socialização. 

 

 

 

 

 

 

 

Tempos: 

De acordo com o Currículo em Movimento do Distrito Federal, quando a criança tem a 

oportunidade de participar de situações cotidianas que lidam com duração, periodicidade e 

sequência, ela consegue antecipar fatos, fazer planos e elaborar sua noção de tempo. 

(SEEDF, 2018, p. 34) 

Em relação ao uso do tempo, a fim de possibilitar às crianças um ambiente onde elas 

possam se sentir seguras, interagir, brincar, expressar, se divertir, ampliar o vocabulário, a 

linguagem escrita e a oral, desenvolver a coordenação motora fina e ampla, no nosso Jardim 

esses tempos são construídos partindo deste conjunto de atividades que possibilitam, entre 

Biblioteca/Brinquedoteca/Videoteca 

Parque 
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outras competências, a iniciativa, a segurança e a confiança. Para proporcionar estas 

atividades, nossas ações são planejadas a partir da escuta das crianças e pensadas com uma 

intencionalidade. 

Organizamos o nosso tempo, de modo que o foco seja no desenvolvimento e na 

aprendizagem a partir da ludicidade e diversidade, por acreditar que nessa fase a criança 

precisa e tem o direito de aprender partindo das interações e das brincadeiras. Como afirma 

Fantin (2000, p. 53), “Brincando (e não só) a criança se relaciona, experimenta, investiga e 

amplia seus conhecimentos sobre si mesma e sobre o mundo que está ao seu redor. Através 

da brincadeira podemos saber como as crianças vêem o mundo e como gostariam que fosse, 

expressando a forma como pensam, organizam e entendem esse mundo. Isso acontece 

porque, quando brinca, a criança cria uma situação imaginária que surge a partir do 

conhecimento que possui do mundo em que os adultos agem e no qual precisa aprender a 

viver”. 

 
Rotina: 
 

É importante enfatizar que a rotina é apenas um dos elementos que compõem o 

cotidiano. Geralmente, a rotina abrange recepção, roda de conversa, calendário, clima, 

alimentação, higiene, atividades de pintura e desenho, descanso, brincadeira livre ou dirigida, 

narração de histórias, entre outras ações. Ao planejar a rotina da turma, o professor deve 

considerar os elementos: materiais, espaços e tempos, bem como os sujeitos que estarão 

envolvidos nas atividades, pois tudo deve adequar-se à realidade das crianças. (SEEDF, 

2018, p. 34). 

Além de ensinar a criança sobre a organização sequencial que rege dias, semanas e 

anos, a rotina traz a sensação de estabilidade e segurança à criança. Isso porque ela se 

organiza no tempo-espaço e entende qual o seu papel em cada momento, assim como o que 

está por vir. Rotinas também favorecem a construção da independência e da autonomia da 

criança, uma vez que ela sabe exatamente o que deve fazer e não precisa ficar dependendo 

de orientações o tempo todo. 

Vale ressaltar que essa rotina não deve ser engessada, repetitiva ou mecânica e sim 

flexível e ajustável. No Jardim de Infância 316 Sul, acreditamos que essa flexibilidade é 

necessária para que as crianças entendam que mudanças também podem ser boas e bem- 

vindas. A flexibilidade na rotina a torna mais rica, divertida e dá lugar a invenções. 

No nosso Jardim, a prática pedagógica abrange inúmeras ações que envolvem o uso 

de todos os espaços da escola. Essas ações estão organizadas conforme segue: 
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1º Momento - Acolhimento: As crianças são reunidas no pátio interno, para serem recebidas por 

toda a equipe escolar, nesse espaço/tempo já começamos a desenvolver questões abordadas em 

nosso Currículo em Movimento. São realizadas atividades como, contação de histórias, encenação 

teatral das crianças, danças, hora cívica, brincadeiras entre outras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Momento - Sala de Referência/Rodinha: Momento de apresentação da rotina, de 

escuta sensível das crianças, de trabalhar o calendário, o tempo e quantidades, de estabelecer 

os ajudantes do dia e de apresentar as atividades pedagógicas do dia. 

 

 

 

 

 

 

 

3º Momento - Desenvolvimento das Atividades Pedagógicas: Realização da atividade 

planejada para o dia. Conforme o tema, as atividades podem ser realizadas de forma coletiva 

ou individual e desenvolvidas em diferentes locais, dentro ou fora da escola. 

 

Rodinha 

Atividades Pedagógicas 

Acolhimento 
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4º Momento - Hora do Lanche: Realizado no refeitório, com turmas distribuídas conforme a 

faixa etária das crianças. Na hora do lanche a criança tem a oportunidade de se relacionar 

com os amigos e professores e também desenvolver sua autonomia ao manusear os 

utensílios. A refeição é um momento essencial para o desenvolvimento saudável da criança, 

além de fazer parte do processo educativo. No nosso Jardim tentamos oferecer um ambiente 

prazeroso e alegre, que se partilhe informações entre colegas, onde se aprenda a preparar e 

cuidar do alimento com independência, bem como a ter bons hábitos alimentares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5º Momento - Relaxamento e Histórias Infantis: Realizados em sala de aula, em 

colchonetes individuais, os professores e crianças conduzem juntos um momento de 

meditação e relaxamento. Nesse momento, também são disponibilizados livros diversos para 

que as crianças possam fazer a leitura dos livros de sua preferência. 

 

6º Momento - Parque /Brinquedoteca – Sala da leitura/Videoteca: O momento do parque 

é realizado diariamente. Nele as crianças brincam livremente com as crianças de outras 

turmas e por vezes de forma dirigida. A brinquedoteca acontece uma vez por semana e é o 

espaço onde é realizado o projeto “nossa brincadeira nosso mundo” e a sala de leitura e 

videoteca são organizados de acordo com o planejamento de cada professora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanche 

Brinquedoteca/ Parque/Sala de leitura 



 36 
 

7º Momento - Preparação para o Retorno ao Lar: É um momento descontraído e leve, com 

brincadeiras, músicas e atividades conduzidas pelos professores até o horário do fim da aula. 

Após o horário, as crianças são direcionadas ao pátio, onde ficam sob a guarda da porteira e 

de um membro da Equipe Gestora até a chegada do responsável de cada criança. 

 

Datas Comemorativas: 
 

Nosso Jardim acredita que toda ação pedagógica deve estar sempre voltada para as 

crianças, vistas como pessoas de direito, em desenvolvimento, histórica e culturalmente 

situadas e com características e necessidades específicas. Com isso, vale ressaltar a 

importância de tornar as festas e datas comemorativas repletas de significado tanto para as 

crianças quanto para o professor. 

O mais importante de todo o envolvimento das crianças nessas festas deve ser baseado 

nelas, afinal, elas são o ponto de partida e o ponto de chegada de todas as atividades que 

são planejadas. 

Essas datas, festejos, celebrações são bastante enraizados no contexto da Educação 

Infantil, por isso, nas coordenações pedagógicas do Jardim de Infância 316 Sul, esse tema 

tem espaço para debates e discussões. Buscamos refletir sobre como, de fato, as crianças 

estão sentindo e aprendendo com essas atividades, se de algum modo aquilo faz sentido para 

ela, além de tentarmos desconstruir conceitos preconceituosos e repensar a prática de 

atividades repetitivas, padronizadas e sem nenhuma intencionalidade, apenas reprodução de 

comportamentos. 

O desenvolvimento das nossas práticas pedagógicas não pode ser confundido com 

atividades de datas comemorativas. No nosso jardim, tentamos fazer dessas datas parte 

integrante dos nossos planejamentos, trabalhando as várias dimensões do nosso currículo, 

tornando essas experiências em oportunidades de aprendizagens positivas e significativas 

para as nossas crianças 

Comemoração dos 
aniversariantes do 

trimestre 



 37 
 

 
 
 
 
 

Dia do circo 

Folclore 

Semana da criança 

Carnaval 

Páscoa 
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9.5 - Inclusão na Unidade Escolar 
 

Nosso Jardim, assim como as demais escolas da Secretaria de Estado de Educação do 

DF, trabalha com a inclusão. O trabalho é realizado de forma a propiciar as mesmas condições 

de aprendizagem e interação com o meio a todas as crianças, respeitando suas 

especificidades. Este trabalho é realizado pelo fato de enxegarmos a criança em sua totalidade 

como ser humano e não somente como um diagnóstico. 

Todas as atividades planejadas são pensadas de forma a atender as necessidades 

de cada uma delas, a fim de propiciar sua participação. Para isso, iniciamos o ano letivo com 

reuniões individuais com as famílias das crianças ENEE, com a participação da gestão, 

coordenação e o Serviço de Orientação Educacional – SOE, a fim de acolher, conhecer cada 

caso e proporcionar o atendimento mais específico para cada criança. 

Após esse diagnóstico inicial, a equipe elaborou um material individualizado direcionado 

às necessidades de cada um. Nossa proposta é que esse atendimento personalizado 

aconteça ao longo de todo o ano letivo. Além disso, são realizados encontros individuais com 

o criançae sua respectiva professora para mediações mais específicas. 

Ainda respeitando a individualidade e as necessidades de cada criança, o SOE, a equipe 

gestora, a professora regente e a professora da Sala de Recursos da EC 01 do Cruzeiro que 

atende nossas crianças ENEE, elaboram a Adequação Curricular de cada um, possibilitando 

uma maior participação das crianças na escola, e, consequentemente, a inclusão. 

A escola também incentiva a formação dos profissionais quanto à capacitação bem como 

estudos e discussões sobre diversidade e inclusão. Aproveitamos nossas coordenações 

coletivas para promover esses momentos.

Atividades inclusivas 
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9.6 - Atuação na Sala de Recursos 

 
O JI 316 Sul não dispõe de Sala de Recursos. A profissional da EC 01 do Cruzeiro, foi 

designada para realizar os atendimentos, porém, dos 8 (oito) crianças ENEE, apenas 3 (três) 

foram contemplados com os atendimentos por falta de agenda da professora. Seus dias e 

horários de atendimento ainda não foram repassados para nós. 

 
9.7- Serviço de Orientação Educacional 

 
A Orientação Pedagógica da Orientação Educacional na Secretaria de Educação do 

Distrito Federal, cujo ponto de partida é a realidade observada no início do ano letivo de 2022, 

tem em vista os objetivos do Projeto Político-Pedagógico do Jardim de Infância 316 Sul. 

A atuação da Pedagoga Orientadora Educacional na Educação Infantil foi ampliada para 

todas as escolas no âmbito da Secretaria de Educação e, especialmente, na Coordenação 

Regional de Ensino do Plano Piloto, somente em 2019. Essa ampliação representou um novo 

momento para a atuação da Orientação Educacional, somando-se à política de 

universalização da Educação Infantil e à militância histórica pela garantia do direito à 

educação com qualidade social da escola pública, também na primeira etapa da Educação 

Básica. 

Cabe destacar que a Orientação Educacional contribui para o processo educativo, a 

partir de uma prática dialogada com a comunidade escolar e que atua com a finalidade de 

fortalecer a rede social e interinstitucional. Visa, especialmente, ao desenvolvimento integral 

das crianças, repensando coletivamente o fazer pedagógico; participando na análise da 

realidade; apoiando diálogos problematizadores; contribuindo para a tomada de decisão 

individual e coletiva; implementando ações com foco em objetivos compartilhados no Projeto 

Político-Pedagógico e tendo como pressuposto o respeito à pluralidade, à liberdade de 

expressão, à opinião e à democracia. 

Particularmente na Educação Infantil, o Serviço de Orientação Educacional (SOE) está 

comprometido com as aprendizagens das crianças nos diferentes campos de experiências e 

na vivência dos eixos integradores do currículo, que são o Cuidar, o Educar, o Brincar e o 

Interagir. Prima também pelos princípios éticos, políticos e estéticos afirmados nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Infantil e no próprio Currículo em Movimento da 

Educação Infantil. 

Nesse sentido, a Orientadora Educacional pode atuar em diferentes eixos e ações, a 



 40 
 

partir do seu contexto de atuação, valorizando a construção coletiva e o trabalho em rede. 

A saber: 

 
● Acolhimento e inserção da criança ao ambiente escolar nos seus mais diferentes 

contextos;  

●    Educação inclusiva na perspectiva da Educação Especial, da diversidade e dos direitos 

humanos; 

● Assessoria pedagógica às equipes docente e gestora;     

● Saúde e alimentação saudável; 

● Auxílio no desenvolvimento das habilidades socioemocionais; 

● Questões familiares; 

● Prevenção à violência e ao abuso sexual;  

● Transição da criança para a etapa seguinte;  

● Outros temas que julgar pertinentes. 
 

Com base nisso, o SOE do Jardim de Infância 316 Sul apresenta como anexo ao Projeto 

Político-Pedagógico da Escola o seu Plano de Ação para 2022, que sistematiza sua atuação, 

explicitando os objetivos, as ações, as parcerias e as avaliações a serem realizadas no 

percurso de sua implementação.  

 

Atuação do SOE no JI 316 Sul 
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9.8 - Atuação dos Educadores Sociais Voluntários 

 
O JI 316 Sul dispõe de 4 (quatro) Educadores Sociais Voluntários. O horário de 

trabalho será de 8 às 12 para o turno matutino e das 14 às 18 para o vespertino. A escola tem 

8 crianças para serem atendidas. 

De acordo com a portaria Nº 326, de 08 de julho de 2021, os Educadores Socias 

Voluntários devem auxiliar crianças com necessidades educativas especiais e/ou deficiência e 

Transtorno Espectro Autista (TEA) nas atividades diárias, autônomas e sociais a seguir: 

refeições, uso do banheiro, higiene pessoal, locomoção, vestir-se, calçar-se, atividades 

recreativas, psicomotricidade, passeios, organização do material pedagógico, 

acompanhamento e suporte na realização das atividades. 

 

9.9- Atuação dos Monitores 
 
O JI 316 Sul não dispõe de monitores, embora haja uma aluna que faça jus a este suporte. 
 

9.10 – Atuação dos Parceiros na Unidade Escolar 

 Não há Parceiros nesta Unidade Escolar. 

  
9.11 - Laboratórios 

 
O JI 316 Sul não dispõe de laboratório. 
 
 

9.12 – Biblioteca/Sala de Leitura 

O ambiente destinado à Sala de Leitura, divide espaço com a Brinquedoteca e videoteca, 

funcionando em um espaço que tem um toque lúdico, capaz de despertar o interesse dos 

pequenos, agradável também aos professores. Apostamos em cores, formas e ilustrações, que 

deixam tudo muito mais interessante. O espaço para desfrutar desses momentos, conta com 

um tapete emborrachado. 

É um espaço com acervo bem rico de literatura infantil, com títulos clássicos e outros bem 

atuais, que abrangem assuntos de toda ambientação: diversidade cultural, de raça, tipos de 

famílias, tipos de paisagens, emoções, profissões e outros. 

Além da aproximação com o universo mágico dos livros que acaba despertando na criança 

um interesse diferenciado pela cultura letrada, atiçando a vontade de entender sozinho aquelas 
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letrinhas, traz também a importância do cuidar do livro e do espaço. 

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, durante o horário das aulas e 

recebe as turmas de acordo com escala de atividades. Contamos com uma professora 

readaptada 20h que auxilia na organização dos livros, preparando o espaço para ser utilizado, 

aos cuidados das próprias professoras e crianças. 

 
 

9.13 – Estratégias para a manutenção do vínculo  
                        com a Unidade Escolar 
 

A parceria entre família e escola é um dos principais elementos para uma educação 

pública e de qualidade, pois oportuniza às crianças vivenciar experiências educativas e 

sociais tanto na escola quanto no convívio familiar, ampliando as possibilidades de 

desenvolvimento integral da criança.  

Com a intencionalidade de buscar todas as estratégias para alcançar o avanço na 

educação dos nossos pequenos, procuramos incentivar a participação constante de toda a 

comunidade escolar, não somente com reuniões ou discussão de questões burocráticas, 

mas também, com encontros para compartilhar ideias, estabelecer metas e tomar decisões. 

Estabelecemos o vínculo utilizando diversas estratégias: 

 Atendimentos individualizados com as famílias; 

 Troca de mensagens via whatsapp;  

 Conversas informais nos horários de entrada e saída das crianças; 

 Reuniões marcadas para tratar de situações que surgirem ao longo do ano e para 

deliberações coletivas; 

 Reuniões com a professora regente; 

 Promoção de arrecadações, trabalhos comunitários, comemorações, festas, rifas, 

bazares e gincanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participação da comunidade em 
atividades e projetos da escola. 
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9.14 - Programas e Projetos Específicos 
 

Desenvolver projetos na Educação Infantil é uma excelente oportunidade para que as 

crianças adquiram autonomia, interajam, questionem, resolvam problemas entre outras 

habilidades, tornando o aprendizado mais natural e transformando-as em protagonistas na 

construção do seu próprio conhecimento. A Diretoria de Educação Infantil do Distrito 

Federal,    no ano de 2022, propõe dois projetos macros a serem desenvolvidos pelas unidades 

escolares.  São eles: “Criança arteira, faço arte, faço parte” e “Convivência escolar, uma cultura 

de paz”.  

Embasados por esses dois projetos apresentados, desenvolvemos em 2022 os seguintes 

projetos: 

● O Jardim no mundo dos contos de fadas (Anexo 1) 

● Corpo em movimento (Anexo 2) 

● Culinária na sala (Anexo 3) 

● Brincar, conhecer e viver (Anexo 4) 
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10 - AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM 
 E DESENVOLVIMENTO 

 
Assim como outras práticas educativas, a Avaliação na Educação Infantil revela 

concepções político pedagógicas de uma instituição. A avaliação deve ser uma prática rotineira 

e não acontecer somente nos momentos finais. Essa constante avaliação é o suporte 

necessário para fazer um planejamento e mediar experiências significativas, ou seja, quando a 

avaliação é feita no dia a dia, o professor tem condições de alterar ou criar novas estratégias 

para que a criança alcance o objetivo. A avaliação usada como fim de um processo, pode gerar 

conseqüências negativas. 

Nosso Jardim planeja avaliar dia a dia cada educando, para que assim, dentro de suas 

especificidades sejam realizados momentos eficazes de aprendizado. O professor planeja 

partindo do levantamento de dados obtidos em uma observação inicial. Nenhuma turma será 

igual a outra, bem como, nenhuma criança será igual a outra. O trabalho do educador será 

refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, 

garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças, 

substituindo assim as “referências herdadas” para pensar em práticas adequadas à Educação 

Infantil. 

Assim, como respalda a LDB nº 9394/96, as Diretrizes Curriculares Nacionais, a BNCC 

para a  Educação Infantil, o Currículo em Movimento, entre outros, trabalharemos na 

perspectiva da observação, do registro e da documentação, considerando os aspectos abaixo 

para a ação avaliativa: 

 PLANEJAR – Preparar observando a avaliação como meio para novas aprendizagens; 

 OBSERVAR – Pensar, avaliar e dar continuidade ou mudar seu planejamento; 

 REGISTRAR – Registrar o dia a dia seja em pequenas brincadeiras ou nos resultados 

de   atividades propostas; 

 REFLETIR – Utilizar de diferentes meios para visualizar a aprendizagem (diário, 

grafismo, fotos, outros); 

 COMUNICAR – Criar meios que possibilitem a família acompanhar o desenvolvimento e 

aprendizagem da criança. 

Partindo disso, crianças e pais/responsáveis têm o direito não apenas de saber o que está 

planejado e conhecer os critérios avaliativos, mas também, participar de vivências com ênfase 

no protagonismo estudantil, no planejamento participativo e no princípio da gestão democrática, 

pois a escola busca o aprender de forma inovadora e atuante de toda a sua comunidade 

escolar. 
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O instrumento de avaliação da Educação Infantil utilizado pela Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, é o Relatório de Desenvolvimento Individual da Criança, 

realizado semestralmente e apresentado nesse mesmo período aos pais, onde o professor 

relata como a criança chegou, as estratégias (encaminhamentos ao SOE para avaliação) para 

alcançar os objetivos propostos pela Educação Infantil e as intervenções utilizadas para o 

diagnóstico e levantamento de dados, apresentando os resultados alcançados. 

Com objetivo de compreender, validar e redimensionar o trabalho pedagógico, o Jardim de 

Infância 316 Sul realiza a Avaliação Institucional com toda a comunidade escolar , a qual ocorre 

em momentos diversos. São eles: 

 Diagnóstico da Realidade Escolar: realizado no início do primeiro bimestre, por meio de 

um questionário aplicado no “Google Forms” com a finalidade de conhecer a realidade da nossa 

comunidade escolar, bem como, sondar as expectativas para o ano letivo; 

 Escuta pedagógica: É um espaço organizado pela nossa escola, destinado para realizar 

um diagnóstico inicial das turmas e das crianças. Este momento ocorre no início do 1° bimestre. 

Reúnem-se a equipe gestora, a coordenadora, a orientadora educacional e a professora 

regente para uma escuta sensível das demandas e especificidades daquela turma. São 

pensadas coletivamente estratégias e realizados os primeiros encaminhamentos para tentar 

solucionar as dificuldades apresentadas; 

 Dias letivos móveis: datas conforme Calendário Escolar. Nesses dias, reunimos a 

comunidade para rodas de conversa, debates e reflexões acerca de assuntos pertinentes ao 

contexto escolar; 

 Conselho de Classe: é um espaço de reflexão pedagógica e de avaliação do processo 

educativo que reúne todos os profissionais de educação da escola e acontece ao final de cada 

semestre; 

 Avaliação Final (encerramento do ano letivo): avaliação envolvendo toda a comunidade 

escolar, por meio de formulários ou dinâmicas a fim de refletir sobre o trabalho realizado e 

nortear as ações do ano seguinte. 
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11 - Plano de Ação para Implementação do PPP 

 
                                       DIMENSÃO DA GESTÃO PEDAGÓGICA 

 
OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS  RECURSOS 

NECESSÁRIOS 
- Garantir o cumprimento 
da Proposta Pedagógica 
constante no Currículo 
em Movimento, de forma 
a efetivar a qualidade 
social da Escola Pública 

- Proporcionar a 100% 
das crianças atividades 
que favoreçam o 
desenvolvimento da 
autoestima, cooperação, 
convivência, respeito ao 
próximo, aceitando a 
diversidade; 
- Dar continuidade às 
atividades propostas no 
Currículo em Movimento 
a fim de contemplar 
100% dos eixos de 
trabalho; 
- Promover a 
participação de 100% 
dos educadores em 
coordenações coletivas, 
formações continuadas 
e outros; 
- Garantir 100% de 
atendimento às crianças 
portadoras de 
necessidades especiais, 
entre outros. 

- Manter a rotina escolar 
partindo da atividade de 
socialização e 
investigação; 
- Garantir a rotina de 5 
horas diárias no turno 
parcial, desenvolvendo 
brincadeiras em espaços 
internos e externos; 
- Diversificar a rotina de 
sala durante as 
atividades; 
- Proporcionar a 
substituição de 
professores ausentes 
sempre que necessário; 
- Enriquecer o espaço 
da coordenação por 
meio de dinâmicas 
diferenciadas de estudo 
coletivo e/ou individual; 
- Possibilitar a formação 
continuada dos 
professores, 
incentivando discussões, 
conscientizações e 
possíveis 
transformações das 
concepções 
orientadoras das 
práticas escolares; 
- Preparar documentos e 
relatórios de avaliação e 
intervenção educacional, 
apresentando a 
conclusão dos fatos e 
indicação de possíveis 
atuações pedagógicas. 

- Avaliar as ações 
propostas de maneira 
contínua; 
- Acompanhar a 
frequência e as 
atividades planejadas 

- Direção, coordenação 
orientação educacional e 
professores. 

- Bimestral, 
estabelecendo vínculos 
ao longo do ano letivo. 

- Currículo em 
movimento; 
- Livros para pesquisa; 
- Cursos; 
- Computador; 
- Impressoras; 
- Tinta para impressão; 
- Resmas de papel; 
- Energia elétrica; 
- Acesso à internet; 
- Datashow; 
- Telão. 

Tabela nº 01: Dimensão da Gestão Pedagógica
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                      DIMENSÃO DA GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS  RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

- Promover a 
participação e a 
articulação entre escola 
e comunidade, mediante 
atividades de cunho 
pedagógico, científico, 
social e cultural. 

- Ampliar e fortalecer a 
participação da 
comunidade escolar em 
70%. 

- Realizar a aplicação de 
questionários de 
sondagem, reuniões, 
palestras, rodas de 
conversas, festas e 
saídas para estudos. 

- Tabulação de dados, 
avaliação da 
participação da 
comunidade nos eventos 
e atividades propostos. 

- Equipe gestora, 
servidores, professores 
e comunidade escolar. 

- Ao longo do ano letivo. - Textos; 
- Videos; 
- Acesso à internet; 
- Papeis; 
- Impressora. 

Tabela nº 02: Dimensão de Resultados Educacionais 
 

 

DIMENSÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA 

 
OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS  RECURSOS 

NECESSÁRIOS 
- Promover práticas 
pedagógicas 
intencionais, 
significativas e 
articuladas ao interesse 
das nossas crianças e 
atender às 
especificidades da 
comunidade escolar por 
meio de trocas, diálogos, 
permeadas pelos 
diversos contextos e 
realidades das crianças. 

- Estabelecer 
articulações e parcerias 
entre a escola e a 
comunidade escolar em 
prol do desenvolvimento 
integral das crianças; 
- Utilizar diversos canais 
de comunicação com a 
comunidade escolar; 
- Promover o 
desenvolvimento de 
projetos, sequências 
didáticas e oficinas que 
contemplem a 
participação da 
comunidade, o 
protagonismo estudantil 
e o envolvimento dos 
profissionais da 
educação de maneira 
criativa e cada vez mais 
participativa. 
 

- Planejamentos 
intencionais; 
- Projetos sequenciais e 
oficinas interativas entre 
escola e comunidade. 

- Avaliação coletiva de 
cada evento realizado.  

- Toda a comunidade 
escolar. 

- ao longo do ano 
letivo. 

- Planejamentos; 
- Acesso à internet, 
- Papeis; 
- Impressora. 

Tabela nº 03: Dimensão da Gestão Participativa 
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                          DIMENSÃO DA GESTÃO DE PESSOAS 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS  RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

- Oferecer quadro de 
profissionais da escola 
completo; 
- Fortalecer as relações 
interpessoais do grupo; 
- Buscar maior 
participação de parceria 
entre família e escola e 
promover a construção 
de uma educação de 
qualidade 

- Atingir 100% dos 
servidores; 
- Estabelecer o trabalho 
em equipe; 
- Garantir um ambiente 
de trabalho acolhedor e 
motivador; 
- Realizar parcerias de 
trabalho em prol da 
escola com 70% de 
contribuição. 

- Dialogar com a 
Regional de Ensino e 
empresas terceirizadas; 
- Promover momentos 
de socialização, 
confraternização, 
acolhimento e 
descontração do grupo; 
- Proporcionar vivências 
coletivas e significativas; 
- Elaborar questionários 
para coleta de dados 
para possíveis parcerias 
com a comunidade 
escolar. 

- Levantamento de 
carências no quadro de 
servidores; 
- Acompanhar as 
Avaliações 
Institucionais; 
- Tabulação das 
respostas obtidas. 

- Equipe Gestora; 
- Servidores; 
- Professores. 
 

- No decorrer do ano 
letivo. 

- Elo com a CREPP; 
- Elo com a SEEDF; 
- Atualização de 
documentação; 
- Acesso à internet; 
- Computador; 
- Impressora. 

Tabela nº 04: Dimensão da Gestão de Pessoas 
 

                                                                                            DIMENSÃO DA GESTÃO FINANCEIRA 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS  RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

- Assegurar a 
manutenção da 
prestação de contas dos 
recursos financeiros 
gerenciados pela escola; 
- Viabilizar a aplicação 
dos recursos financeiros 
com responsabilidade; 
- Ter uma APM forte e 
participativa. 

- Prestar contas dentro 
dos prazos 
estabelecidos; 
- Executar as verbas 
públicas em 100% de 
acordo com o aprovado 
na ata de prioridades; 
- Empregar em 100% os 
valores arrecadados em 
festas, contribuições de 
APM e parcerias 
conforme as 
necessidades da escola. 

- Observar e cumprir as 
datas de prestação de 
contas; 
- Manter a 
documentação em dia; 
- Realizar compra de 
materiais pedagógicos e 
de consumo de acordo 
com a necessidade; 
- Realizar a manutenção 
na área física da escola; 
- Manter equipamentos 
de uso contínuo em 
funcionamento; 
- Proporcionar melhoria 
da merenda; 
- Promover iniciativas de 
arrecadação de fundos 
para a  APM através de 
festas, rifas, sorteios e 
outros. 

- Acompanhar o serviço 
da contabilidade para 
atender quaisquer 
demandas; 
- Parceria da equipe 
gestora no cuidado com 
as verbas; 
- Acompanhar a 
demanda de materiais 
na escola; 
- Comunicação contínua 
com os servidores para 
sanar demandas; 
- Elaborar balancete e 
prestação de contas a 
cada evento realizado. 

- Equipe gestora; 
- Empresa de 
contabilidade; 
- Membros do Conselho 
Escolar (quando 
formado) e APM; 
- Servidores; 
- Professores; 
- Comunidade escolar. 

- Mensal (APM); 
- Quadrimestral (verbas); 
- Ao longo do ano letivo 
(eventos). 

- Prestação de contas 
PDAF e PDDE; 
- Balancetes; 
- Verbas do PDAF e 
PDDE; 
- Fundo arrecadado da 
APM; 
- Contribuições da 
comunidade escolar. 

Tabela nº 05: Dimensão da Gestão Financeira 
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DIMENSÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 
OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS  RECURSOS 

NECESSÁRIOS 
- Garantir a prevenção 
da saúde física, mental e 
emocional dos 
profissionais da 
educação; 
- Identificar possíveis 
situações que possam 
oferecer risco à 
segurança humana 
física e patrimonial da 
UE; 
- Assegurar o 
cumprimento dos dias 
letivos e horas-aula 
estabelecidas pela 
SEEDF; 
- Zelar pelo cumprimento 
do plano de trabalho de 
cada docente; 
- Prover meios para a 
recuperação das 
crianças de menor 
rendimento. 

- Identificar através de 
conversas informais ou 
reuniões avaliativas com 
os profissionais, os 
motivos e/ou situações 
prejudiciais no trabalho 
apontando ações 
preventivas; 
- Tratar a realidade com 
atitudes dinâmicas em 
ações conjuntas entre 
família-escola-Estado, 
visando manter a 
integridade geral da 
comunidade escolar. 

- Promover reuniões e 
encontros com os 
diversos membros da 
equipe; 
- Acolher a equipe, 
disponibilizando os 
recursos adequados 
para que possa trabalhar 
da melhor maneira 
possível; 
- Estar sempre 
disponível para resolver 
as demandas e os 
desafios inerentes à 
realidade escolar 
cotidiana; 
- Acionar os segmentos 
e setores responsáveis 
da SEEDF, CREPP, 
UNIEB, UNIGEP, 
UNIPLAT, UNIAE e 
UNIAG sempre que 
necessário para sanar 
dúvidas e dificuldades 
encontradas; 
- Criar estratégias para 
proporcionar a 
construção de uma 
educação de qualidade; 
- Promover espaços para 
a formação continuada e 
capacitação da equipe; 
- Disponibilizar espaços 
para descanso, 
alimentação e 
organização dos 
funcionários. 

- Avaliação constante 
dos ambientes, recursos 
materiais e estratégias 
de trabalho; 
- Satisfação com o 
trabalho desenvolvido 
pela equipe gestora. 

- Equipe gestora; 
- Servidores; 
- Professores; 
- Comunidade escolar. 

- Ao longo do ano letivo. - Contribuições da 
comunidade escolar, da 
SEEDF, da CREPP, do 
MEC e dos demais 
envolvidos nos 
processos educativos. 

Tabela nº 06: Dimensão da Gestão Administrativa 

 



 50 
 

 

12  - PLANOS DE AÇÃO ESPECÍFICOS 
 

O Planos de Ação Escolar, da Orientação Educacional está anexado ao  final deste PPP. 
(anexo 6) 
 

13  - PROJETOS ESPECÍFICOS 
 

Os Projetos Específicos, estão anexados ao final deste PPP. (Anexos 1 a 5) 
 

14  - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 
 

O Projeto Político-Pedagógico da instituição de ensino será acompanhado durante 

todo  o período letivo, no intuito de favorecer o desenvolvimento integral das crianças, 

colaborar para a sua formação enquanto cidadãs no exercício da vida em sociedade. 

Nesse sentido, conforme apresentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, o nosso estabelecimento de ensino, respeitadas as normas comuns e as do 

seu sistema de ensino, nos comprometemos em elaborar e executar o nosso Projeto 

Político-Pedagógico, assim como proporcionar a participação dos profissionais da 

educação em sua elaboração e a participação da comunidade escolar no conselho 

escolar ou equivalente. 

Todos nós, profissionais que formamos o quadro do Jardim de Infância e compomos 

a comissão organizadora do PPP, assim como membros da comunidade escolar, 

seremos responsáveis pelo acompanhamento e avaliação desse projeto. 

A avaliação do PPP será realizada nos diversos momentos ao longo do ano letivo: 

semana pedagógica, coordenações celetivas, avaliações institucionais, conselhos de 

classe, relatórios, reuniões de pais, entre outros. As formas de avaliação serão através 

de reuniões presenciais que possam levantar discussões e reflexões críticas para 

possíveis correções, enquetes e questionários via google forms. 

As informações e sugestões colhidas servirão para os ajustes que serão realizados 

para a execução no ano seguinte, sendo uma proposta dinâmica, processual e 

continuamente em construção. 
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Anexos 
 

Anexo 1 

 

Projeto - O Jardim no Mundo dos Contos de Fadas 

 

 
Público Alvo: crianças de 04 a 05 anos e 11 meses (Educação Infantil) 

Participação: Direção - Professoras – crianças 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

A leitura leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções e sentimentos de forma 

prazerosa e significativa. Mas, além disso, uma contribuição essencial para os tempos atuais 

é que ao ouvir textos literários a criança exercita a possibilidade de ser outro, de se imaginar 

como o outro. E essa possibilidade de se colocar para outras vidas e outros acontecimentos é 

fundamental para que a criança amplie o seu repertório de experiências, o que é imprescindível 

se  quisermos pensar na construção de uma sociedade capaz de aceitar e conviver com a 

diversidade que nos cerca. Outra contribuição importante que a leitura para as crianças nos 

traz é o poder de aproximação com elas, construindo vínculos que duram a vida inteira. Esses 

momentos de leitura ampliam uma comunicação afetiva com as crianças, proporcionando 

momentos especiais de prazer, carinho e diversão, brincando com os livros e palavras, além 

de tudo isso, estimulam habilidades como, ouvir, falar, ler, interpretar e escrever. 

Outra prática também muito importante no desenvolvimento infantil é o grafismo 

(desenho). O desenho desperta a criança para a aprendizagem, a descoberta, o prazer, o 

novo, o diferente, ademais, proporciona à criança oportunidades que possibilitam com que ela 

expresse seus sentimentos e impressões a respeito de algo, em alguns casos, até mesmo 

mostrar suas angústias e seus medos. 

Pensando em desenvolver habilidades tão importantes como essas mencionadas, o 

Jardim de Infância 316 Sul desenvolveu o projeto “O jardim no mundo dos contos de fadas” 

que utilizará os contos de fadas como ponto de partida para realizar atividades lúdicas, em 

diversas formas de aprendizagens como, literatura infantil, grafismo (desenho), valores e 

outros aspectos importantes para o desenvolvimento das nossas crianças. 
 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Escutar histórias é o início da aprendizagem para desenvolver na criança hábito de 
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leitura, tendo um caminho absolutamente infinito de descobertas e de compreensão do 

mundo. Os contos de fadas conseguem deixar fluir o imaginário e levar a criança a ter 

curiosidade, que prontamente é respondida no transcorrer da leitura dos contos. É uma 

possibilidade de descobrir o mundo colossal dos conflitos, dos impasses, das soluções que 

todos vivem e atravessam, de um jeito ou de outro, através dos problemas que vão sendo 

encarados ou não, resolvidos ou não, pelas personagens de cada história. 

Segundo Villardi (1999, p. 11): “Há que se desenvolver o gosto pela leitura, a fim de 

que possamos formar um leitor para toda vida”. Quando chega à escola, a criança encontrará 

através da leitura, um mundo mágico, habitado por seres incríveis e que chamam a atenção 

dela. “A leitura seria a ponte para o processo educacional eficiente, proporcionando a 

formação  integral do indivíduo” (MARTINS,1994,p.25). 

Sabemos que o primeiro contato que a criança tem com a leitura é através da audição, 

quando alguém está lendo para ela. 

É por meio dessa prática que a leitura vai se apresentando para a criança. Nesse 

sentido, é função essencial da escola ampliar o domínio da leitura e orientar por meio dos 

professores a escolha dos materiais de leitura. Cabe formalmente à escola desenvolver as 

relações entre leitura e indivíduo em todas as suas interfaces. 

Nesse sentido, o Jardim de Infância 316 Sul, através do projeto “O Jardim no Mundo 

dos Contos de Fadas” pensa em promover o encontro da criança com esse universo, visando 

explorar amplamente a literatura infantil moderna com leituras, conto de histórias e 

dramatizações. No aspecto pedagógico também trabalhamos com a literatura infantil, de 

forma prazerosa onde a criança descobre o gosto pela leitura. 

O desenho livre da criança para O Currículo em Movimento da Rede pública DF 

(2013), traz o desenho como a primeira linguagem da criança, o desenho é uma das formas 

que a criança tem de expressar o que sente e pensa sobre si mesma e o mundo. Nesse 

sentido, o Jardim de Infância 316 Sul, visa em suas atividades despertar na criança a vontade 

de desenhar de maneira criativa e própria. 
 

OBJETIVOS GERAIS 
 

 Despertar nas crianças o interesse e gosto pela literatura de forma lúdica e prazeroza; 

 Expressar-se de maneira própria por meio de desenhos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar personagens de contos de fadas, como: magos, fadas, duendes, anões, gigantes 

etc.; 

 Reconhecer letras e palavras conhecidas presentes nas histórias; 
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 Expressar-se por meio de desenhos, pinturas e colagens; 

 Utilizar a linguagem oral e escrita explorando a riqueza dos contos de fadas 

 Realizar leituras visuais através das gravuras; 

 Dramatizar histórias, por meio de expressões orais e dança; 

 Descrever cenários e personagens; 

 Identificar soluções de conflitos presentes nos contos; 

 Identificar títulos de histórias conhecidas; 

 Continuar histórias a partir de um determinado ponto; 

 Produzir textos, tendo o professor como escriba. 

 Possibilitar um instrumento onde as crianças coloquem suas emoções e necessidades; 

 Sistematizar situações-problema, a partir de contos, para as crianças refletirem criando 

alternativas de acordo com seus pensamentos; 

 Buscar no mundo da fantasia possíveis soluções para os problemas de mundo real; 

 Resgatar a importância do “contar histórias”, no contexto familiar; 

 Valorizar o conto os contos de fada, considerando-os parte da tradição dos povos; 

 Aprender valores; 

 Desenvolver o senso crítico e a criatividade. 

 Valorizar a leitura como fonte de prazer; 

 Desenvolver a linguagem oral e ampliação do vocabulário; 

 Desenvolver a percepção de se colocar no lugar do outro, respeitando as diferenças; 

 Criar o senso crítico literário conhecendo nomes de autores e ilustradores; 

 
METODOLOGIA 
 

O projeto terá início com as professoras escolhendo qual o conto de fadas representará 

sua turma, a partir da escolha a sala de referência será decorada de acordo com o conto. 

Visando desenvolver na criança o saber cuidar do outro, cada turma terá um mascote de 

acordo com o conto de fadas da turma, esse mascote será escolhido pelas crianças que 

juntas pensarão em um nome para ele. 

Mensalmente será explorado um conto de fadas diferente, sempre fazendo uma ligação com 

os campos de experiências e objetivos trabalhados na semana por meio de atividades lúdicas 

e contextualizadas. Junto com essas atividades também será realizada uma sanfona do 

grafismo, que constituirá de um desenho por mês feito pelas crianças de acordo com o 

conto de fadas explorado. O professor deve incentivar as crianças a desenhar, sem direcionar 

os traços e usando não apenas o lápis de cor, mas também materiais variados. Com essa 

proposta da sanfona do grafismo, será possível observar e avaliar a evolução do grafismo 

de cada criança mensalmente e ao final teremos construído uma sanfona do grafismo. 
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Anexo 2 
 

Projeto: Meu corpo em movimento 
 
Público Alvo: crianças de 04 a 05 anos e 11 meses (Educação Infantil) 

Coordenação: Equipe Gestora 

Participação: Direção - Professoras - crianças 
 
Justificativa 

O Jardim de Infância 316 Sul, nas suas concepções de educação na infância acredita 

que o brincar é algo espontâneo da criança e só faz bem e dar prazer, e serve também para 

liberação de energias físicas e emocionais. 

Brincando, ela aprende a se expressar com o mundo e nesta relação se constroi 

como sujeito ativo. Nesse sentido, o espaço da escola é um privilégio e deve ocupar seu 

lugar no desenvolvimento infantil para além do desenvolvimento de habilidades cognitivas. 

O Jardim de Infância 316 Sul, visa desenvolver metodologias e projetos que estimulam as 

crianças uma educação prazerosa, defendem uma aprendizagem dinâmica, a melhor forma 

de realizá-las será por atividades lúdicas. Nesse sentido, pensando em promover o 

desenvolvimento integral da criança visando também o desenvolvimento de sua 

corporeidade, como está previsto na proposta no Currículo em Movimento. 

Lima (2008) afirma que, as primeiras evidências de um desenvolvimento mental 

normal são manifestações puramente motoras. Dito de outro modo, a corporeidade é o 

corpo em movimento, envolvendo o conhecimento do mesmo, por meio da 

Psicomotricidade. Se o conhecimento do próprio corpo fica prejudicado, aparecem as 

dificuldades de aprendizagem frente à leitura e à escrita. 

Pode-se dizer que nossos movimentos expressam o que sentimos, nossos 

pensamentos  e atitudes que muitas vezes estão arquivados em nosso inconsciente. De 

acordo com Rodrigues (2009), o corpo é uma construção biocultural, ou seja, por meio das 

ações sobre o meio físico com o meio social e da interação com o ambiente social, 

processa-se o desenvolvimento e a aprendizagem do ser humano. Para Freire (2009), a 

aprendizagem formal está presente de corpo inteiro, pois o ser que pensa é também o ser 

que age e que sente, o sujeito realiza-se e se constrói, pela intenção, pelo desejo, pelos 

sentidos, pela emoção, pelo movimento, pela expressão corporal e criativa. 

Desse modo, o trabalho com o corpo e com os preceitos da psicomotricidade 

permitem fortalecer e consolidar a importância desta prática à adaptação das vivências 

corporais e estímulos vindos do exterior. Rodrigues (2009) diz que o conhecimento e a 
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aprendizagem dependem da existência do mundo, o qual é inseparável do corpo, da 

linguagem e da história social. 

Pensando a partir disso, acreditamos que faz necessário desenvolver projeto que 

contempla o desenvolvimento da criança nos seus aspectos corporais, então o trabalho da 

Psicomotricidade ajudar a criança a desenvolver sua motricidade para o domínio do corpo, 

pois a mesma desenvolve o esquema corporal, lateralidade, estruturação espacial, 

orientação temporal e pré-escrita entre outros que são fundamentais para aprendizagem. 

Nesse sentido, vislumbrou-se o projeto com o tema “Meu corpo em movimento”. Por 

acreditar que a educação psicomotora é fundamental na vida da criança, e está refletida no 

histórico de vida do sujeito, podendo observar-se a partir dela, o desenvolvimento da criança, 

o seu relacionamento com o mundo, a sua interação com as pessoas, a forma como pensa 

e como atua, expressando as suas sensações e sentimentos, e utilizando o corpo como 

instrumento rico e significativo para a comunicação. 

O desenvolvimento das estruturas psicomotoras permite à criança uma melhora da 

postura, da dissociação dos movimentos, da coordenação global dos movimentos, da 

motricidade fina, do ritmo discriminação tátil, visual e auditivo, da integração das estruturas 

espaciais e temporais, do aumento da capacidade de atenção e concentração, o intelecto e 

o afeto. 
 

Objetivo Geral 
 

Trabalhar a relação entre corpo e mente de forma articulada por meio da 

psicomotricidade, buscando contribuir para o desenvolvimento global de crianças 

aprendizagem, levando a vivências significativas tanto motoras quanto cognitivas. 
 

Objetivos específicos 
 

 Promover atividades de coordenação motora global e fina; 

 Desenvolver habilidades motoras que levem a criança a aprender conhecer seu próprio 

corpo, suas partes e funções motoras e a se movimentar expressivamente; 

 Identificar e desenvolver um saber corporal que inclua as dimensões do movimento, desde 

funções que indiquem afetividades e representações de movimentos; 

 Promover trocas afetivas; 

 Possibilitar momentos interativos visando a comunicação e a expressão das ideias; 

 Possibilitar a exploração do mundo físico e o conhecimento do espaço; 

 Identificar e apropriar da imagem corporal; 

 Desenvolver as percepções rítmicas, estimulando reações novas, através de jogos 

corporais  e danças; 

  Realizar atividades que desenvolvam habilidades motoras finas no desenho, na pintura, na 

modelagem, na escultura, no recorte, na colagem e nas atividades de escrita. 
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Desenvolvimento 
 

O projeto será realizado em todas as turmas uma vez na semana durante 40 minutos, 

no pátio ou sala de aula. 

Os planejamentos das atividades serão realizados na Coordenação Pedagógica pelas 

professoras, com apoio do Currículo em Movimento do Distrito Federal, de acordo com o 

tema trabalhado naquela semana. 
 

Recursos 
 

 Túneis; 
 Bambolês; 
 Caixas de madeira; 
 Materiais que rolem e onde as crianças possam entrar; 
 Instrumentos musicais ou geradores de som (bandinhas de diversos objetos); 
 Cordas e bastões; 
 Bancos, sacos de diversos tamanhos, pneus; espelhos; 
 Giz, lápis, canetas hidrográficas (de diversos tamanhos); 
 Elásticos e outros; 
 Bolas de diversos tamanhos e pesos; 
 Cones – Cordas – Arcos 

 

Cronograma: Uma vez na semana durante ano letivo 
 

Referências Bibliográficas 
 

 LIMA, A.S.; BARBOSA. S.B. “Psicomotricidade na Educação Infantil – desenvolvendo capacidades” 
2007. Disponível em: http://pt.shvoong.com/medicine-and- health/neurology/1618291-
desenvolvimento-infantil-psicomotricidade/ Acesso em: 8 set. 2012. 

 FREIRE, João Batista. Educação de corpo inteiro: teoria e pratica da Educação Física. São Paulo: 
Scipione, 2009. 

 RODRIGUES, Judite F. Corporeidade e Aprendizagem: Uma Relação Político-Pedagógica. 2009. 
Disponível em: http://www.webartigos.com/artigos/corporeidade-e- aprendizagem/14042/. Acessado 
em 18 de setembro de 2011. 

 

Meu corpo em 
movimento 
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Anexo 3 
 

Projeto - Culinária na Sala 
 
 

Público Alvo: crianças de 04 a 05 anos e 11 meses (Educação Infantil) 

Participação: Direção - Professoras - crianças 
 
 

INTRODUÇÃO: 

As aulas de culinária, que mais parecem um momento de brincadeira, são, na 

verdade, uma hora de muita concentração e aprendizagem. O ambiente descontraído da 

sala de referência e do refeitório e a socialização com os amigos acabam despertando 

motivação e curiosidade nas crianças. Assim, o planejamento e execução de receitas 

nutritivas e saborosas proporcionarão diversão e riqueza de conteúdo. 

A aula de culinária possibilita oportunidade para que a criança conviva socialmente 

com os seus colegas, ensina às crianças o respeito mútuo e desenvolve sua autonomia na 

manipulação dos alimentos. Com a receita pode-se trabalhar volume, textura, cores, ardor, 

além de oferecer outras possibilidades de aprendizagem. Além disso, propicia exploração 

de fatos, como enfatizar cuidados de higiene necessários para ter uma vida saudável – 

como lavar as mãos sempre que chegar da rua ou ir ao banheiro, e na hora da alimentação 

– e cuidados na hora de preparar os alimentos, considerando que se devem lavar bem 

os alimentos antes do preparar, o que deve fazer para que não aconteça nenhum acidente. 

Além disso, é importante que a criança aprenda a manipular recipientes e, com o tempo, 

os talheres necessários à sua alimentação. Aos poucos, nossas crianças dominam os 

movimentos que fazem parte do ato de se alimentar e tornam-se mais seguros. 
 

JUSTIFICATIVA: 

Durante a execução de uma receita, é possível trabalhar temas relacionados a 

diversas áreas do conhecimento. Temas como alimentação e saúde, por exemplo, podem 

ser explorados na classificação dos alimentos e na análise da transformação dos 

ingredientes durante os processos químicos culinários. Outro aspecto que se pode explorar 

é a Linguagem Matemática, que será o foco principal do projeto no Jardim de Infância 316 

Sul. Nesse sentido, o Projeto Culinária na Sala vai propiciar à criança analisar, classificar, 

relacionar, levantar hipóteses, deduzir, explorar diversas texturas, comparar grandezas, 

conhecer as noções de medida, peso, volume, entre outros. 

As noções matemáticas (contagem, relações quantitativas e espaciais, etc) são 

construídas pelas crianças a partir das experiências proporcionadas pelas interações com 

o meio, pelo intercâmbio com outras pessoas que possuem interesses, conhecimentos e 

necessidades que podem ser compartilhadas (RCNEI, 2001, VOL.3, P.213). 
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Com as aulas de culinária, o professor ajuda a romper com uma prática que leva as 

crianças a somente a decorar ou recitar números e fórmulas e propicia um ambiente de 

interação e trocas. Dessa forma, o professor deve preocupar-se com atividades que 

promovam a construção desses conceitos destacados, utilizando, como referência, a 

própria realidade da criança, partindo da mais próxima para a mais distante. 

A autonomia ao manusear alimentos e utensílios desse universo também é foco 

deste projeto, além de compreender a importância e a função dos alimentos numa dieta 

saudável e equilibrada. O caderno guia do projeto de alimentação da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal pontua que: 
 

O momento da alimentação na Unidade Escolar é oportuno para que as crianças 

aprendam a manusear os utensílios,utilizem todos os sentidos para conhecerem 

os alimentos, compreendendo a necessidade vital dos alimentos para o 

funcionamento do corpo humano, discutam sobre o desperdício de alimentos e a 

produção de lixo, entre outros (SEEDF, p. 18). 
 

Outro aspecto importante a ser trabalhado com o projeto Culinária na sala seria a 

promoção de um consumo mais consciente e sustentável.  

“Realizar atividades que proporcionem às crianças um olhar cuidadoso para a origem dos 

alimentos, como as questões: de onde eles vêm? Quem preparou? Como foi preparado? 

Promovendo a reflexão sobre a importância nutricional e o combate ao desperdício de 

alimentos”. (SEEDF, Projeto Alimentação, p. 22). 
 

OBJETIVO GERAL 

● Realizar um trabalho onde as crianças, através da vivência de situações, movimentação e 

manipulação de objetos e alimentos possam aprender a internalizar conceitos matemáticos, 

de higiene e autonomia, além de desenvolver hábitos alimentares saudáveis. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Estimular a capacidade de concentração e coordenação, favorecendo a socialização, a 

criatividade e a descoberta dos alimentos; 

 Oportunizar a construção de conceitos e o desenvolvimento de habilidades vinculadas  à 

compreensão e ao conhecimento da realidade; 

 Prevenir situações de risco na utilização dos utensílios e na elaboração das receitas; 

 Propiciar o desenvolvimento cultural e a estimulação dos sentidos; 

 Explorar a representação social da profissão de cozinheiro; 

 Desenvolver o hábito saudável de alimentação, além de estimular o paladar para apreciação 

e degustação dos mais variados sabores; 

 Despertar nas crianças o interesse pelo preparo de suas refeições; 
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 Mostrar às crianças que alimentos saudáveis também podem ser saborosos; 

 Ensinar às crianças noções de higiene necessárias para o preparo dos alimentos; 

 Ensinar às crianças a necessidade da organização e disciplina na hora do preparo dos 

alimentos no refeitório; 

 Proporcionar um momento ao mesmo tempo prazeroso e saudável; 

 Demonstrar a importância do trabalho em equipe para o desenvolvimento das receitas; 

 Trabalhar de forma multidisciplinar diversos conteúdos escolares. 

 

METODOLOGIA 
 

 As crianças terão aula de culinária uma vez por mês sempre fazendo uma ligação com  

as atividades propostas em sala, atividades realizadas através de leitura e interpretação de 

receitas, histórias, contos de fadas e músicas relacionadas à culinária. Farão manipulação de 

alimentos e objetos culinários como: colher, vasilhas, panelas; além de brincadeiras e preparo 

de alimentos simples como: bolos, sucos, gelatinas, salada de frutas, doces, pratos típicos, etc, 

utilizando o espaço da sala de referência e o ambiente familiar, pois as famílias serão envolvidas 

no processo, enviando e sugerindo receitas práticas, saudáveis e diferentes para as aulas. 

Durante as aulas as crianças terão a oportunidade de fazer e experimentar alimentos que são 

produzidos por eles mesmos.  
 

Referências Bibliográficas 
 

 BRASIL. Ministério da Educação. Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil. 

Brasília: MEC/SEF/Coedi, 2001. Vol. 2 e 3. 

 BRASÍLIA. Secretaria de Educação. Projeto alimentação: Mais do que cuidar: Educar, brincar 

e interagir. Brasília: SEEDF. 

Culinária na Sala 
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Anexo 4 
 

Projeto - Brincar, Conhecer e Viver 

 
 

Público Alvo: Crianças de 04 a 05 anos e 11 meses (Educação Infantil) 

Participação: Direção - Professoras – Crianças 

 

 
INTRODUÇÃO: 
 

O Brincar contribui de forma única e significativa para a formação integral de crianças. 

É uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. 

O  fato de a criança, desde muito cedo poder se comunicar por meio de gestos, sons e mais 

tarde,  representar determinado papel na brincadeira, faz com que ela desenvolva a sua 

imaginação. O brincar nesse sentido, não deve ser tido como passatempo, mas como algo 

fundamental para o seu desenvolvimento. 

Tão importante quanto as brincadeiras, temos a musicalização na Educação Infantil. 

A musicalização desenvolve imaginação, vocabulário, conhecimento, socialização, 

autonomia. Na Educação Infantil a música está sempre presente e facilita o aprendizado nos 

momentos de  relaxamento, do lanche, das brincadeiras e outros. A linguagem musical é um 

importante elemento mediador para o desenvolvimento e interação social das crianças e de 

acordo com a teoria Histórico-Cultural, que tem Vigostki como percursor e que embasa o 

currículo em movimento do Distrito Federal (VIEIRA, FARIAS e MIRANDA, 2020, p. 21) “a 

criança se constitui então pelas relações que estabelece com os outros, e tais relações 

caminham do plano social, para o plano individual interno, permitindo a criança internalizar 

conhecimentos, papéis e funções sociais, apropriar-se de significados e atribuir sentindo a 

tudo  que a cerca”. 

O Jardim de Infância 316 Sul entende que o brincar e a música são algo 

indispensáveis na Educação Infantil, nesse sentido, o projeto “Brincar, conhecer e viver” une 

essas duas ações para desenvolver um trabalho pautado nas brincadeiras musicais. As 

brincadeiras de roda, canções e a percursão corporal contribuem para que a criança adquira 

a leitura do ser individual e social, e assim, transformar suas relações pessoais. Nesse 

sentido, o IX caderno guia da plenarinha, musicalidade das infâncias: de cá, de lá, de todo 

lugar destaca: “Combinar ritmos e movimentos corporais, melodias cantadas, sonoridades 

percutidas com diversos timbres e alturas, fazem da escola da infância um abundante espaço 

de expressão estética das crianças e de seus pares, possibilitando que, coletiva ou 

individualmente, exerçam seus Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento por meio de 
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atividades intencionalmente elaboradas, contendo objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento claros que possam desdobrar-se por meio dos diversos Campos de 

Experiências tratados no Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil.” 

(BRASÍLIA, 2020, p.27). 

Diante disso, as brincadeiras e a musicalidade trabalhados com uma intencionalidade 

e dentro do contexto da criança podem estimular o desenvolvimento de habilidades 

psicomotoras  e sociais, além de contribuir para a linguagem oral e escrita das crianças. Por 

isso, acreditamos que o projeto “Brincar, conhecer e viver” pode favorecer de forma 

significativa o desenvolvimento integral das crianças que frequentam esta unidade de ensino. 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Currículo em Movimento do Distrito 

Federal destacam o brincar e o interagir como eixo estruturante da prática pedagógica, pois 

a criança é um ser que brinca e se desenvolve em meio às brincadeiras que realiza. Para 

Martinez, por meio da brincadeira as crianças vivenciam experiências com seus pares e 

adultos, assumem novos papeis realizando interpretações , e assim, transformam sua ação 

diante da realidade. (2020, p. 125). Para LOPES, “Amadurecem também algumas 

capacidades de socialização por meio da interação, da utilização e da experimentação de 

regras e papéis sociais”. 

Diante do exposto, o Jardim de Infância 316 sul traz o projeto Brincar, conhecer e viver, 

levando o brincar e a musicalidade como meios em que as crianças observem a realidade 

que as permeia, que imitem, interajam, imaginem, se expressem e reconstruam novas 

situações e diálogos, assumindo diferentes papeis. 

 
OBJETIVO GERAL 
 

 Proporcionar à criança o desenvolvimento de seus aspectos físicos, psicológicos, 

intelectuais e sociais, estimulando a criatividade, o movimento e percepção corporal por meio 

da música e das brincadeiras. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Perceber os sons do nosso cotidiano; 

 Explorar e identificar elementos das brincadeiras cantadas para se expressar, interagir 

com  os outros e ampliar o conhecimento de mundo; 

 Perceber e expressar sensações e sentimentos através das brincadeiras; 

 Conhecer e valorizar brincadeiras e jogos da cultura brasileira;    
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 Ampliar o repertório musical; 

 Ampliar as possibilidades expressivas do próprio movimento utilizando gestos diversos e 

ritmos corporais; 

 Desenvolver a memória; 

 Controlar gradualmente o próprio movimento, aperfeiçoando e ajustando suas  habilidades 

motoras; 

 Desenvolver relações sociais e afetivas através das atividades de música e movimento. 

 

METODOLOGIA  

Semanalmente o professor vai apresentar para as crianças, de acordo com tema 

trabalhado, brincadeiras da cultura brasileira e de outras culturas, desenvolvendo atividades 

que utilizem as diferentes linguagens — verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal — 

como a origem da brincadeira, investigação dos sons do nosso cotidiano, o ritmo, a fabricação 

de materiais alternativos entre outras coisas, como meio para produzir, expressar e comunicar 

suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais.  

 
Referências 

 .Currículo em movimento do Distrito Federal. Brasília: SEDF, 2018. 

 .Guia IX plenária da Educação Infantil. Musicalidade das infâncias: de cá, de lá, de 

todo lugar. Brasília: SEEDF, 202I. 

 VIEIRA, D. C. S. C.; FARIAS, R. N. P.; MIRANDA, S. Educação Infantil na 

perspectiva histórico-cultural. São Paulo, 2020. 

Brincar, conhecer e viver 
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Anexo 5 
 
 

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES E ESTRATÉGIAS PARCERIAS 
ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

 
  PÚBLICO 

 
        CRONOGRAMA 

 
AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

- Organizar e zelar, 
juntamente, com os 
professores pelo espaço de 
coordenação; 
 

● -  Discutir, organizar e 
reelaborar o Projeto 
Político-Pedagógico da 
unidade escolar; 
 
- Realizar planejamento 
coletivo das atividades  a 
serem desenvolvidas; 
 
- Promover e incentivar 
estudos e pesquisas de 
formação continuada junto 
ao corpo docente; 
 
- Apoiar e subsidiar a 
elaboração e 
implementação dos 
projetos desenvolvidos;  
 

- Promover um diálogo 
aberto entre escola e família. 
 
- Promover momentos  de 
reflexão e avaliação do 
processo pedagógico. 

- Pesquisar recursos pedagógicos e 
didáticos  para auxiliar no 
desenvolvimento     das 
atividades pedagógicas; 
 

- Realizar formações com temas 
relevantes pra se trabalhar na 
coletiva, promovendo espaços de 
troca de experiência e aprendizagem 
junto aos professores;  

 

- Organizar a Escuta 
pedagógica, promovendo um 
espaço de escuta e avaliação e 
reflexão; 
 

- Organizar um Conselho de Classe 
que forneça dados relevantes para o 
processo de ensino-aprendizagem; 
 

- Organizar encontros com as 
famílias das crianças ENEE, para 
acolhimento e 
conhecimento das especificidades de 
cada uma; 
 

- Realizar rodas de conversas e 
formações com as famílias; 
 

- Colaborar na realização da 
Avaliação Institucional e outras 
avaliações promovidas pela escola. 

 - Crianças; 
 
- Corpo docente; 
 
- Equipe Gestora; 

 
- Famílias das crianças. 

- Encontros semanais com 
o grupo de professores 
para planejamento das 
ações pedagógicas e 
formações. 
 
- Encontros bimestrais com 
as famílias para 
formações, rodas de 
conversa e/ou tratar de 
assuntos de ensino-
aprendizagem. 
 
- Escuta pedagógica 
realizada durante o 1° 
bimestre. 
 
- Conselho de classe 
realizado ao fim de cada 
semestre. 
 
- Avaliação do trabalho 
pedagógico realizado ao 
fim de cada bimestre.  
 
- Avaliação Institucional 
Realizada ao fim de cada 
semestre. 

- Por todos os profissionais 
de educação durante todo o 
ano letivo nos espaços da 
coordenação pedagógica e 
nos momentos destinados à 
Avaliação Institucional; 
 
- Pela comunidade escolar 
(famílias e crianças) nos 
momentos de rodas de 
conversa, Avaliação 
Institucional ou reuniões a 
serem realizadas conforme 
a necessidade. 
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Anexo 6 
 

Plano de Ação – Professora readaptada Adriana Tupiná Almeida 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ESTRATÉGIAS PÚBLICO 
ACOMPANHAR E AUXILIAR 

TODO O PROCESSO 
PEDAGÓGICO DA U.E. 

 AUXILIAR NA PRODUÇÃO DE 
MATERIAIS PEDAGÓGICOS; 
 

 COLABORAR COM O 
PLANEJAMENTO DE ESTRATÉGIAS E 
AÇÕES QUE FAVOREÇAM A 
INCLUSÃO; 
 

 SELECIONAR LIVROS DE LITERATURA 
DE ACORDO COM TEMA 
TRABALHADO E SUGERIR ÀS 
PROFESSORAS; 
 

 SEPARAR E ORGANIZAR OS TÍTULOS 
DISPONÍVEIS NA SALA DE LEITURA 

TODA COMUNIDADE ESCOLAR 

DAR SUPORTE À OE NOS 
PROJETOS DO SOE 

 DAR APOIO LOGÍSTICO NAS AÇÕES 
COLETIVAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE 
PROJETOS; 
 

 ACOMPANHAR E AUXILIAR A 
ORGANIZAÇÃO DAS CRIANÇAS NOS 
MOMENTOS COLETIVOS  

SOE 
CRIANÇAS 

PROFESSORAS 

DAR SUPORTE PEDAGÓGICO 
ÀS PROFESSORAS 

 ACOMPANHAR CRIANÇA EM 
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS QUANDO 
NECESSITAREM DE AJUDA 
INDIVIDUAL; 
 

 ACOMPANHAR E AUXILIAR NAS 
ATIVIDADES DE JOGOS E PARQUE 

PROFESSORAS 
CRIANÇAS 
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Anexo 7 

 
Plano de Ação – Professora readaptada Ana Paula Teodoro Cortes 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ESTRATÉGIAS PÚBLICO 
ACOMPANHAR E AUXILIAR 

TODO O PROCESSO 
PEDAGÓGICO DA U.E. 

 AUXILIAR NA PRODUÇÃO DE MATERIAIS 
PEDAGÓGICOS; 
 

 ORGANIZAR ATIVIDADES EXTRACLASSE, 
CONTATOS, LEVANTAMENTO DE 
ATIVIDADES, PROJETOS; 
 

 COLABORAR COM O PLANEJAMENTO DE 
ESTRATÉGIAS E AÇÕES QUE FAVOREÇAM A 
INCLUSÃO; 
 

 ACOMPANHAR, ORGANIZAR E REGISTRAR 
COLETIVAS E REUNIÕES PEDAGÓGICAS; 
 

 REPRESENTAR A ESCOLA 
PEDAGOGICAMENTE EM REUNIÕES 
PRESENCIAIS E ONLINE; 
 

 REGISTRAR E FAZER FORMAÇÃO 
PEDAGÓGICA DE TEMAS ESPECÍFICOS 

PROFESSORAS 
DIREÇÃO 

SERVIDORES 

DAR SUPORTE À OE NOS 
PROJETOS DO SOE 

 DAR APOIO LOGÍSTICO NAS AÇÕES 
COLETIVAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE 
PROJETOS; 
 
 

SOE 
CRIANÇAS 

PROFESSORAS 
COMUNIDADE ESCOLAR 

DAR SUPORTE PEDAGÓGICO 
ÀS PROFESSORAS 

 AUXILIAR, SUGERINDO ATIVIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS EM SLA DE AULA; 
 

 ACOMPANHAR AS AÇÕES DAS ATIVIDADES 
PEDAGÓGICAS 

PROFESSORAS 
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Anexo 8 

                  GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação  

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto/Cruzeiro 
                                   Jardim de Infância 316 Sul  

                             Serviço de Orientação Educacional 
 
 
 
 

PLANO DE AÇÃO 2022 

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
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Plano de Ação Anual da Orientação Educacional 
 
 
Pedagoga Orientadora Educacional: Arlete Martins Borges Neves  
Matrícula: 212.365-7  
Turno: Diurno 
 
 

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional, o Pedagogo - 

Orientador Educacional integra a equipe pedagógica da Unidade Escolar incorporando suas 

ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para os Direitos 

Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o 

desenvolvimento integral do 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 a aprendizagem e o 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: 
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METAS: Participar da organização e sistematização do trabalho a ser realizado junto à comunidade escolar; Conhecer a clientela e identificar a 
demanda escolar a ser acompanhada pela Orientação Educacional; Integrar as ações educacionais às ações da equipe pedagógica, colaborando 
no processo de aprendizagem e no desenvolvimento das crianças; Contribuir nas ações de articulação da comunidade escolar; Contribuir na 
elaboração e implementação do Projeto Político-Pedagógico; Contribuir na Avaliação Institucional; Contribuir para o desenvolvimento integral da 
criança mediante vivências que estimulem a construção da sua autonomia, a criticidade e a participação, ampliando, assim, suas possibilidades 
de interagir no meio escolar e social; Participar do processo de integração entre família, escola e comunidade, realizando ações que favoreçam o 
envolvimento dos pais no processo educativo; Integrar o trabalho da Orientação Educacional com vistas a articular parcerias com a rede de apoio, 
junto às instituições governamentais e não governamentais, que favoreçam o alcance dos objetivos propostos no Projeto Político-Pedagógico da 
Escola. 

 

Temáticas 

FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR  
 

Estratégias Pedagógicas 

 
 

Eixo de ação 

 
 

Período de 
execução Educação  em 

Cidadania  DH 

 
Educação em 
Diversidade 

 
Educação em 

Sustentabilidade 

 
 
 
 
 

Acolhimento 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 

X 

Auxiliar a equipe gestora no planejamento das 
reuniões coletivas. Participar de forma ativa na 
formação dos docentes nas reuniões coletivas 
(temas específicos de estudos). 

Direção 

Coordenação 

Docentes 

Durante o 
ano letivo 

Participar das coordenações  pedagógicas, 
promovendo reflexões sobre as atividades  
propostas para os discentes. 

Coordenação 

Docentes 
Durante o 
ano letivo 

Promover momentos de sensibilização com os 
docentes, discentes e seus familiares. 

Docentes 
Discentes 
Família 

Durante o 
ano letivo 

 

 
 
 
 
Desenvolvimento 
de Competências 
Socioemocionais 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 
X 

Divulgar/trabalhar material sobre temas 
relacionados às emoções (Posts, histórias, 
jogos, vídeos, etc.) 

Discentes Durante o 
ano letivo 

 

os discentes, nos diversos canais de 
comunicação, fazendo uso de técnicas de 
abordagem das emoções. 

Discentes Durante o 
ano letivo 

    Elaborar pesquisa para levantamento de como 
andam as emoções dos discentes e familiares 
após a pandemia do  Covid-19. 

Famílias 2º Bimestre 

    Implementar canal para ajuda/troca de 
experiências com os pais dos ENEEs. 

Famílias 1°Bimestre 
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Cidadania 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

X 

Participar de reuniões com os pais, com a 
intenção de sensibilizar sobre a importância 
do compromisso da comunidade escolar 
para o sucesso no ensino e garantia ao 
direito dos discentes. 

Famílias Durante o 
ano letivo 

Reunir individualmente/coletivamente com  
os docentes para atendimento das 
demandas dos discentes e seus familiares. 

Docentes 
Famílias 

Durante o 
ano letivo 

Participar da construção coletiva   do PPP 
e da elaboração do Plano Anual da 
Orientação Educacional. 

Coordenação 

Direção 

1° Bimestre 

    Mapear as instituições e os parceiros da 
rede de Promoção, Garantia e Defesa dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e 
promover primeiros contatos. 

Direção 

Rede de 
Apoio 

1º Bimestre 

    Promover momentos de reflexão sobre viver 
em comunidade e apresentar o ECA aos 
discentes e seus familiares.  

Discentes 
Famílias 

1º Semestre 

    Contribuir com a equipe gestora nos 
encaminhamentos e nas ações que 
envolvam diretrizes e  legislações pertinentes 
à defesa dos direitos dos discentes e seus 
familiares. 

Direção 
Coordenação 

Durante o 
ano  letivo 

    Auxiliar a equipe gestora na elaboração de 
relatórios e encaminhamentos de discentes 
infrequentes ao Conselho Tutelar. 

Direção Durante o 
ano letivo 

    Participar das coordenações pedagógicas, 
coletivas, escutas pedagógicas, conselhos 
de classe, estudos e troca de  experiências. 

Coordenação 
Docentes 
Família 

Durante o 
ano  letivo 

Ensino e 
Aprendizagem 

X X X Atender as famílias, individual ou 
coletivamente, para abordagem de temas 
específicos voltados à melhoria do ensino e 
aprendizagem. 

Família Durante o 
ano letivo 
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Trabalhar a rotina diária dos 
discentes junto aos seus familiares. 

Discentes 
Família 

Durante o ano 
letivo 

Disseminar, nos diversos canais 
disponíveis, materiais voltados à 
melhoria do ensino e aprendizagem. 

Coordenação 
Docentes 
Discentes 

Família 

Durante o 
ano  letivo 

Buscar, consultar, estudar e analisar 
documentos que respaldam a ação 
pedagógica da Orientação 
Educacional. 

SOE Durante o 
ano letivo 

 
 
 
 

Integração entre 
Família e Escola 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 

X 

Promover encontros com as famílias 
abordando temas do interesse da 
comunidade escolar. 

Direção 
Coordenação 

Docentes 
Família 

Durante o 
ano  letivo 

Observar, acompanhar, assessorar, 
orientar docentes e família no sentido 
da busca da autonomia dos discentes. 

Docentes 
Família 

Durante o 
ano  letivo 

 

                                                           Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados 

 

Instrumentos de Avaliação 

 Devolutivas dos Discentes;  

 Planilhas de Atendimento do SOE;  

 Avaliação Institucional; 

 Planilha de Discentes Faltosos;  

 

Indicadores de Resultados 

 Índice de Frequência nas aulas (Quanto maior, melhor); 

 Evolução das Notas Obtidas na Avaliação Institucional (Conceitos); 

 Índice de Acesso aos Canais de Ensino Aprendizagem (Quanto maior, melhor); 

 Número de Encaminhamentos à Rede de Apoio ao Discente (Quanto menor, melhor). 
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