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APRESENTAÇÃO 

O Jardim de Infância da 404 Norte – JI 404 N, ao longo dos seus cinquenta e cinco 

anos de funcionamento, tem buscado gradativamente implantar um trabalho de qualidade. 

Para que isso continue acontecendo, se faz necessário continuar existindo a participação 

coletiva e ações coordenadas, que envolvem todos os segmentos. 

O Projeto Político–Pedagógico, que serve para subsidiar a Unidade de Ensino a 

alcançar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento propostos, materializar o 

currículo, através da prática do arranjo curricular dos campos de experiência e compartilhar 

as ações pedagógicas que serão realizadas com as crianças. Este documento está em 

construção permanente, é flexível, participativo, dinâmico, intencional e está sendo 

reelaborado através de um processo de construção participativa e democrática, tendo como 

sujeitos participantes as crianças, direção da escola, professores, coordenadores, apoio a 

direção, e todos os demais segmentos que compõem a comunidade escolar. 

Para a elaboração desse Projeto Político–Pedagógico, foram observados os 

preceitos da Constituição Federal de 1988, da Lei 9394/96, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – (LDB), das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(2013), bem como, as seguintes normas: Currículo em Movimento – Educação Infantil 

SEEDF (2018), Lei nº 8069/1990 e o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 

A escola promoveu a primeira reunião de pais no mês de março. Dentre vários 

assuntos abordados, foi apresentado o Projeto Político-Pedagógico e levantada a 

importância da criação de uma Comissão Organizadora para elaboração do PPP para que 

pudesse favorecer a reflexão e a implementação gradativa de um trabalho de qualidade de 

ensino. 

Para a elaboração do mesmo foram feitas diversas reuniões onde cada questão foi 

abordada e discutida por todos. Durante a Semana Pedagógica e posteriormente em 

algumas coordenações coletivas foram discutidas com os professores a identificação de 

possíveis aprimoramentos para o fortalecimento do Projeto do Político-Pedagógico no dia 

a dia da Escola, de forma a construir uma unidade de trabalho com autonomia onde todos 

façam parte e estejam comprometidos com as metas.  
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A contribuição das crianças aconteceu por meio de conversas informais, nas 

rodinhas; trabalhos com pinturas e colagens, dentre outras atividades que proporcionaram 

a livre expressão e criatividade aberta, para demonstrarem os seus desejos para a sua 

Escola. 

As crianças não estão excluídas deste processo. O protagonismo infantil está 

assegurado com a escuta sensível diária pelo professor regente além do processo de 

Avaliação Institucional, que acontece semestralmente. A representante dos pais e vice-

presidente do Conselho Escolar, traz, também, a voz de seu filho para as discussões da 

Comissão. 

O Projeto Político-Pedagógico é o documento que contém as ações a serem 

planejadas e discutidas, conforme a proposta educacional. A participação de todos os 

segmentos, envolvidos no processo educativo, propicia a construção de uma gestão 

democrática com a sua própria identidade dentro do contexto vivenciado na escola. Toda 

escola deve ter definida, para si mesma e para suas crianças, uma identidade e um conjunto 

orientador de princípios e de normas que direcionam a ação pedagógica cotidiana. 

A partir deste documento de referência e transformador, a importância de uma 

comissão organizadora é a de favorecer um planejamento coletivo mais consistente e o 

acompanhamento das ações de forma mais democrática possível. A Comissão 

Organizadora do Projeto Político Pedagógico foi constituída, conforme a seguir: 

1. Diretora - Renata Pena Resende Gonçalves 

2. Vice-Diretora –- Maria Fernanda de Freitas 

3. Chefe da Secretaria – Kamila Marrise Fernandes Moura 

4. Coordenadora Pedagógica -  Gisele Ferreira Tacca 

5. Orientadora Educacional – Juliana Andrea da Silva Matos de Souza 

6.  Professora Readaptada – Marli Esteves Fernandes Nunes 

7.  Professor – Daniel Ribeiro dos Santos 

8.  Representante dos pais – Andrea, Patrícia, Rubia  

 

Frente ao cenário, que repentinamente, se apresentou em 2020, causado pela 

pandemia oriunda do vírus conhecido como Covid-19 e por meio da Portaria Distrital Nº 61, 

de 23 de março de 2020, foram determinadas medidas para fazer frente à situação de 
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emergência da Saúde Pública no DF. Todas as instâncias de ensino tiveram que se adequar 

o seu ambiente escolar, no seu cotidiano e na sua prática pedagógica. As unidades 

escolares passaram por períodos com Atividades Remotas e depois o retorno as aulas 

híbridas, que precisaram se adequar as necessidades deste momento,  

No ano de 2022, as Unidades Escolares voltaram preparadas para atividades 

presenciais com horário normal, sendo 5 horas nas escolas regulares. O JI 404 Norte 

começam as atividades escolares, mas ainda com todo o cuidado de biossegurança e 

orientações para o acolhimento e inserção das crianças no ambiente escolar, conforme a 

circular 06/2022, procurando promover uma organização e um planejamento escolar muito 

mais assertivo, eficiente e participativo com todas crianças. A participação das crianças é 

essencial para atuação do JI 404 Norte que possibilita que ações pedagógicas aconteçam 

de maneira adequada e que amplia melhor o diálogo entre todos os segmentos. 
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1. HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR 
 

O cenário atual da Educação e, em especial da Educação Infantil no Brasil, tem 

apresentado uma considerável expansão nos últimos anos, pois vem acompanhando as 

modificações sociais históricas que são perceptíveis a todos dentro da sociedade atual. 

Nessa perspectiva, percebe-se que a educação incorpora um sentido muito mais 

amplo, pois tem que englobar de forma sistematizada situações de cuidado, brincadeiras e 

aprendizagens, sempre de forma integrada e adequada a cada criança, podendo assim 

contribuir para o desenvolvimento e equilíbrio da capacidade do ser humano enquanto 

indivíduo que vive em grupo, com realidades culturais e sociais diferentes. 

O Jardim de Infância da 404 Norte ao longo dos seus cinquenta e cinco anos de 

funcionamento, tem buscado gradativamente implantar um trabalho de qualidade. Para que 

isso continue acontecendo, se faz necessário continuar existindo a participação coletiva e 

ações coordenadas, que envolvem todos os segmentos, auxiliando dessa forma na 

ampliação do conhecimento de todos que estudam e trabalham na escola. 

A Educação Infantil não é assistencial, tampouco preparatória, pois trata-se de uma 

etapa da Educação Básica que abarca os direitos de aprendizagem voltados aos reais e 

atuais necessidades e interesses das crianças, no sentido de proporcionar seu 

desenvolvimento integral.  

Segundo o art. 29 da LDB, a Educação Infantil tem como finalidade “o 

desenvolvimento integral da criança até cinco anos em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e comunidade”. E, conforme o art. 

5º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI de 2010, a 

Educação Infantil é oferecida em estabelecimentos de educação, que se caracterizam como 

espaços institucionais não domésticos. Esses estabelecimentos são públicos ou privados e 

precisam educar cuidando e cuidar educando, compreendendo a unidade indissociável 

desses Eixos Integradores, entre crianças de zero a cinco anos e onze meses de idade no 

período diurno, em jornada integral ou parcial (DISTRITO FEDERAL, 2018, p. 20).  

O Jardim de Infância 404 Norte foi inaugurado em 13 de março de 1964, passando 

a integrar a Secretaria de Educação e Cultura em 14 de janeiro de 1966, com o nome de 

Jardim de Infância da SQN 403 Oeste, segundo o decreto nº 481. Em 1976, pela resolução 
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nº 9.576 passou a se chamar Jardim de Infância 404 Norte, sendo a sua primeira diretora 

Ajaise Melo Minervini. É muito procurado pelos pais em busca de vagas, haja vista ser o 

primeiro Jardim de Infância da Asa Norte e o único situado nas quadras 400. 

De acordo com a Política Pública que determinou o Ensino Fundamental de 9 anos 

pelo Governo Federal e regulamentada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, o Jardim de Infância implementou em 2008, o 1º ano do Ensino Fundamental para 

crianças de 6 anos de idade, trabalho esse desenvolvido conforme Proposta Metodológica 

do Bloco inicial de Alfabetização – BIA. Em 2009, o Jardim de Infância voltou a ter somente 

a Educação Infantil, atendendo crianças de 1º e 2º períodos. Em 2011, iniciou com o 

Maternal II e o Laboratório de Informática. O Maternal II durou poucos anos. 

O Jardim de Infância 404 Norte atende as crianças da comunidade da Unidade de 

Vizinhança de Residência e Trabalho – UVIRT, bem como dos moradores de várias regiões 

administrativas, tendo em vista que vários pais são trabalhadores da circunvizinhança. 

Possuímos também, o apoio de empresas que nos auxiliam dentro do Programa 

Parceiros da Escola. São elas: 

● Banco de Brasília (BRB); 
 

● Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito 
Federal (Emater) 

 

● Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap); 
 

● Administração de Brasília e Prefeitura da Quadra. 
 
● Caixa Econômica Federal – CEF 

 

Estas empresas têm nos auxiliado muito na conservação da escola, nos eventos 

como a festa junina, festa da família, culminância da páscoa, dia dos professores, dia das 

crianças, e outros, e nos trabalhos que são propostos pedagogicamente. 

O Jardim de Infância 404 Norte teve em destaque ao trabalho desenvolvido como 

juntamente com a CEF em 22 de março de 2017 a construção de um Sistema de Reuso da 

Água com Filtragem e Aspersão para a Horta que articulou com o Projeto da Horta com 

objetivo trabalhar a alimentação saudável. 
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Foi reconhecida com o Selo Escola Solidária 2005 por estar com uma educação 

fundamentada nos ideais de solidariedade, participação e cidadania. 

 

A Unidade Escolar passou por reforma, onde recebeu rampas de acesso para 

cadeiras de roda, troca de piso, pintura geral, restauração de encanamentos, melhoria no 

mobiliário das salas de atividades e dos professores. 

Após o período de afastamento durante a pandemia, com o retorno das atividades 

presenciais, em agosto de 2021, foi necessário que as escolas fizessem adequações no 

campo educacional, assim como, nas suas instalações para o pronto atendimento deste 

retorno. Com isto, o Jardim de Infância da 404 Norte viu-se na iminência de tomar várias 

ações necessárias para recuperação da infraestrutura de suas instalações, tendo em vista 

as novas exigências na Unidade Escolar.  

A primeira providência foi na área de acesso da entrada principal, onde foram 

instaladas pela própria Secretaria de Educação, a pia para higienização das crianças. Com 

isso foi feita a instalação neste local de uma cobertura para a proteção de ocorrência das 

chuvas. 
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A sala de informática passou por uma revitalização de adequações e reparos no seu 

espaço e no seu mobiliário. A proposta foi pensada em um ambiente melhor adaptado à 

ergometria das crianças e à questão visual da tela do computador.   

 

                                                    

                      Antes                                                                        Depois 

 

O JI 404 Norte tem um espaço do pergolado que foi estruturado para que pudesse 

criar em dois ambientes para atividades pedagógicas. O Pergolado foi dividido em um 

espaço de atelier e um espaço científico. A proposta foi desenvolvida para contemplar as 

orientações do Currículo em Movimento da Educação Infantil, onde as crianças pudessem 

trabalhar os cinco campos de experiências em espaços abertos e livres. 
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Atualmente, a Unidade Escolar funciona nos turnos matutino e vespertino e atende 

a Educação Infantil, crianças de 4 e 5 anos. A Escola possui um espaço físico limitado, o 

que afeta o bom desempenho do processo pedagógico, a participação familiar em festas e 

eventos escolares, a ausência de espaço para atuação da coordenação pedagógica, que 

vem desenvolvendo um trabalho pedagógico eficiente apesar da falta de local adequado.  

O espaço físico da UE possui: parque, casinha de boneca, quatro salas de 

atividades, um laboratório de informática, uma biblioteca, sala dos professores, cozinha, 

secretaria, sala de direção, apoio pedagógico e um pequeno pátio. 

O JI 404 Norte tem o total de 142 crianças e sendo organizada de acordo com a faixa 

etária, assim dividida: 

● 1º Período – para crianças de 4 (quatro) anos de idade; 

● 2º Período – para crianças de 5 (cinco) anos de idade 

Os turnos de funcionamento são: 

● Matutino: 7h15 às 12h15; 

● Vespertino: 13h15 às 18h15                         

O Jardim de Infância 404 Norte, é uma Instituição Educacional localizada na 

Superquadra 404 Norte – Área Especial. Dados da UE:  

CNPJ:  00.394.676/0001-0 

E-mail: 2010ji404n@gmail.com e   

Telefone fixo: 39017582 

Celular: 98544-3575  

Membros da Equipe Gestora: 
 

1. Diretora - Renata Pena Resende Gonçalves - 219.735-9 - Pedagogia e 

Administração 

2. Vice-Diretora – Maria Fernanda de Freitas - 208.423-6 - Pedagogia. Pós: 

Planejamento e Avaliação Escolar 

3. Chefe da Secretaria – Kamila Marrise Fernandes Moura - 215.311-4 – Enfermagem 

e Analista de Políticas Públicas e Gestão Educacional 



11 

 

4. Técnico Escolar - Warlem Francisco da Silva - 214.672-X - Gestão Financeira. Pós: 

Gestão Pública 

5. Coordenação Pedagógica – Gisele Ferreira Tacca -  216.518-x - Professor de Educ. 

Básica 

 

Professores Efetivos: 
 

1. Camila Braga Silva - 239.175-9 - Pedagogia. Pós: Especialização Em Educação 

Infantil em Gestão e Orientação Educacional 

2. Daniel Ribeiro dos Santos – 177. 064-0 -  Informática 

3. Deise Sampaio Meister – 177.220-0 - Pedagogia. Pós Educação Continuada e à 

Distância 

4. Ivone Garcia Marins - 222.163-2 - Pedagogia. Pós: Psicopedagogia Clínico 

Institucional 

5. Luísa de Castro Oliveira – 219.288 – Pedagogia  

 
Professores Temporários: 
 

1. Deborah Menezes Abreu −  6997751-8 – Pedagogia 

2. Fabiana de Mendonça Lima  −  6989.186-9 – Pedagogia 

3. Jaqueline Lemos de Sousa Aguiar − 6988681-4 – Pedagogia 

4. Taylenne Fogaça Castellani - 6989.259-8 – Pedagogia 

5. Thaiana Farias Sawada - 6998.881-1 - Pedagogia 

 
 
Professores Readaptados:  

 

1. Marli Esteves Fernandes Nunes: 39.595-1 – Professora Readaptada 
                           
 
Orientadora Educacional 
 

1. Juliana Andrea da Silva Matos de Souza -  212.908-6 - Orientadora Educacional.
 Pós: Psicopedagogia 
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Auxiliares em Educação 

 

1. Eni de Souza Amorim - 30.701-7 – Agente de Portaria 
 
 
Educadores Sociais: 
 

1. Ana Luíza Macedo Rocha 

2. Ariane Leandro dos Santos 

3. Bárbara Barros Bellini 

4. Bárbara Natacha do N. Padro 

5. Vivianny Veras Aragão de Oliveira 

 

Agentes de Vigilância: 

 

1. Aderbal Reis Guida - 22.766-2 –    Agente Educação Vigilância 
 

2. José Vieira da Silva - 21.892-8 – Agente Educação Vigilância 
 

3. Levi Dias Rodrigues - 28.725-3 – Agente Educação Vigilância 
 

4. Raimundo Nonato Madeira Lopes - 20.754-3 – Agente Educação Vigilância 
 
 
Agentes de Copa e Cozinha  
 

1. Elzenir Braz dos Santos – Empresa GE 
 

2. Maria de Fátima Soares Barbosa – Empresa GE 

 

Agentes de Limpeza 
 

1. Antônio Pereira da Silva – Empresa Juiz de Fora 

2. Ducilene Ferreira de Lima Vieira – Empresa Juiz de Fora 

3. Hellen R. dos Santos –Empresa Juiz de Fora 

4. Rosângela Araújo da Silva – Empresa Juiz de Fora 

Com o objetivo de deter a doença e preservar vidas, o Governador Ibaneis Rocha foi 

o primeiro no Brasil a suspender as atividades em 19 de março de 2020. Após cinco dias, 
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foi publicado o Decreto nº 40.539, que no inciso XII, § 2º, antecipou o recesso escolar. Tal 

evento ocorreu devido ao evento da pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2 (tipo de 

Coronavírus), causador da COVID-19 (Coronavírus Disease 2019), que assolou quase todo 

o planeta, inclusive o Brasil, e especificamente, Brasília. Assim, as atividades tiveram que 

retornar de forma remota, através do Google Class. 

No ano letivo de 2020 e 2021, as atividades foram realizadas na modalidade a 

distância, com Atendimento Remoto, em virtude da situação sanitária, e assim permaneceu 

até a autorização para retorno das entidades competentes. Em agosto de 2021, a Circular 

nº 14/2021, orientou as unidades de ensino o retorno às atividades presenciais, para que 

não se causasse prejuízo às crianças.  

Diante deste fato, o JI 404 Norte retomou suas atividades pedagógicas inicialmente 

com atividades híbridas, com horário reduzido passando a ser 4 horas de atividades e com 

escalonamento das crianças nas salas de atividades, seguindo todo o protocolo de 

segurança, tendo que adequar as normas exigidas e orientações da OMS para prevenção 

da COVID-19.  

Ressalta-se que durante todo o processo, os professores receberam todas as 

informações recebidas das reuniões com os chefes responsáveis da regional. As 

informações têm das Notas Técnicas N.º 1/2020 – SES/SVS/DIVEP de 04 de novembro de 

2020 e N.º 2/2022 – SES/SVS/DIVISA/GESES de 03 de fevereiro de 2022. 

Estas notas técnicas apresentam as condutas a serem adotadas para suspeita, 

notificação, investigação, acompanhamento e encerramento de surtos de covid-19, visando 

reduzir e/ou impedir a continuidade da cadeia de transmissão do SARS-CoV-2. Os surtos 

demandam urgência na investigação e agilidade nas ações para definir estratégias de 

interrupção da cadeia de transmissão e, desta forma, prevenir a ocorrência de novos casos 

e evitar internações e óbitos. 
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2. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 
 

A partir de pesquisas por meio da coleta de dados do Censo Escolar, da aplicação    

de questionários e dos registros das discussões realizadas em reuniões coletivas, foi 

observado que as crianças, referentes ao JI 404 Norte, apresentam uma diversidade de 

religiões e é composta por famílias de classes diversificadas. Parte deles possui acesso às 

informações que ampliam hábitos culturais como teatro, internet e jornais.  

A comunidade que frequenta a Escola é composta por pais, que residem na Unidade 

de Vizinhança de Residência e Trabalho-UVIRT, moradores de várias regiões 

administrativas como as superquadras do entorno Vila Planalto, Paranoá, Estrutural, 

Taguatinga, Recanto das Emas e Lago Norte dentre outros bairros, haja vista que vários 

responsáveis trabalham na circunvizinhança. Para chegar a esta Escola, as crianças fazem 

uso de transporte escolar (público) e privado. 

No quesito autodeclaração étnica racial, o JI 404 Norte não apresenta nenhum 

documento que se autodeclaram Pretos, Pardos ou Indígenas. 

No item concernente à alimentação, estes Jardins em parceria com os pais têm 

incentivado e conscientizado as crianças da necessidade de dar preferência a um cardápio 

mais saudável (sucos naturais, frutas frescas, etc.). 

Ressalta-se que as famílias possuem acesso às atividades sociais e culturais 

patrocinadas pelas prefeituras das quadras próximas à escola e também aquelas oferecidas 

pelo Jardim, como a Festa da Família e Festa Junina. 
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QUADRO DOS SERVIDORES DO JARDIM DE INFÂNCIA 404 NORTE 

 
 

 

NOME 

 

MATRÍCULA 

 

FORMAÇÃO 

 

TEMPO DE 

SERVIÇO NA 

UNIDADE 

ESCOLAR 

 

TEMPO DE 

ATUAÇÃO NA 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

TEMPORÁRI O 

OU EFETIVO 

 

TIPO DE 

TRANSPORTE 

 

FAIXA 

ETÁRIA 

 

REGIÃO 

ADMINISTRATIVA 

(LOCAL ONDE 

RESIDE) 

Aderval Reis  

Guida 

22.766-2 AG. Educ Vig. 1 ano 1 ano Efetivo Próprio 49 

anos 

Paranoá 

 

Camila   Braga Silva 

 

 

239.175-9 

Pedagogia. Pós: Esp. Em 

Edu. Infantil. Esp. Em 

Gestão e orient. Educ. 

 

 

1 ano e 6 

meses 

 

 

2 anos e 6 meses 

 

 

Efetivo 

 

 

Próprio 

 

 

32 

anos 

 

 

Sobradinho 

Daniel Ribeiro dos Santos 177.064-0 Informática 9 anos e 

7 meses 

9 anos e 7 meses Efetivo Próprio 40 

anos 

Guará I 

Deborah Menezes Abreu 6997751-8 Pedagogia 3 meses 7 anos Contrato 

Temporário 

Próprio 34 Guará 

 

 

Deise Sampaio Meister 

 

 

175.220-0 

Pedagogia. Pós em 

educação continuada e à 

distância 

 

 

4 anos e 

6 meses 

 

 

7 anos e 7 meses 

 

 

Efetivo 

 

 

Próprio 

 

 

44 

anos 

 

 

Brasília 

 

Eni de Sousa Amorim 

 

30.701-7 

Agente G.E – Copa e 

Cozinha 

 

11 anos e 

3 meses 

 

11 anos e 3 meses 

 

Efetivo 

 

Próprio 

 

51 

anos 

 

Ceilândia 
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Fabiana de Mendonça Lima 6989.186-9 Pedagogia 4 meses 3 anos Contrato Temporário Próprio 24 Sobradinho 

 

Gisele Ferreira Tacca 

216.518-x Professor de Educ. 

Básica 

 1 ano e 3 meses 1 ano e 3 meses Efetivo Próprio 44 anos Brasília 

 

Ivone Garcia 

Marins 

 

222.163-2 

Pedagogia. Pós: 

Psicopedagogia clínico 

Institucional 

 

3 anos e 

6 meses 

 

4 anos e 6 meses 

 

Efetivo 

 

Próprio 

 

39 

anos 

 

Brasília 

Jaqueline Lemos de Sousa 

Aguiar 

6988681-4 Pedagogia 3 meses 3 meses Contrato 

Temporário 

Próprio 39 anos Planaltina-DF 

José Vieira da Silva 21.892-8 AG. Educ Vig. 4 anos e 

8 meses 

4 anos e 8 meses Efetivo Próprio 53 

anos 

Lago Norte 

 

Juliana Andréa da S. M de 

Souza 

 

212.908-6 

Orientadora Educacional.

 Pó

s: Psicopedagogia. 

6 meses 6 meses Efetivo Próprio 37 

anos 

Águas Claras 

Kamila Marrise Fernandes Moura 215.311-4 Enfermagem; 

Analista de Políticas 

Públicas e Gestão 

Educacional 

2 anos 2 anos Efetivo Próprio 36 Vicente Pires 

Levi Dias 

Rodrigues 

28.725-3 AG. Educ Vig. 10   anos 

e 10 

meses 

10 anos 10 meses Efetivo Próprio 51 

anos 

Ceilândia 

Luísa de Castro Oliveira 219.288-8 Pedagogia 4 anos e 

5 meses 

5 anos Efetivo Próprio 36 

anos 

Brasília 

 

Maria Fernanda de Freitas 

 

208.423-6 

Pedagogia. Pós: 

Planejamento e 

Avaliação escolar 

 

2 anos e 

3 meses 

 

2 anos e 3 meses 

 

Efetivo 

 

Próprio 

 

55 

anos 

 

Brasília 
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Marli  Esteves Fernandes 

Nunes 

 

39.595-1 

língua 

Portuguesa.Pós:código

s e llinguagens 

 

5 meses 

 

5 meses 

 

Efetivo 

 

Próprio 

 

53 

anos 

 

Brasília 

Raimundo Nonato Madeira 

Lopes 

20.754-3 AG. Educ Vig. 3 anos e 

11 meses 

3 anos e 11 meses Efetivo Próprio 59 

anos 

Samambaia Sul 

Renata Pena 

Resende Gonçalves 

219.735-9 Graduação:Pedagogia e 

Administração 

6 anos e 

5 meses 

6 anos e 5 meses Efetivo Próprio 34 

anos 

Sudoeste 

Taylenne Fogaça 

Castellani 

6989.259-8 Pedagogia 3 meses 8 anos e 3 meses Contrato 

Temporário 

Próprio 34 anos Plano Piloto 

Thaiana Farias Sawada 6998.881-1 Pedagogia 1 mês 9 anos Contrato 

Temporário 

Próprio 35 Brasília 

Warlem Francisco da Silva 214.672-X Gestão Financeira. 

Pós: Gestão Pública 

1 ano e 6 

meses 

8 anos e 

6 meses 

Efetivo Próprio 38 

anos 

Brasília 
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Foram realizados registros de atividades das crianças referentes ao tema “a escola 

que temos” e a “escola que queremos”. O protagonismo infantil não se limita a pensar ações 

para promoção dos direitos e garantias das crianças, a participação das crianças é 

fundamental e ajuda a construir um espaço que valoriza a escuta e o seu papel como sujeito 

político, ético e estético. BORBA (2009) afirma que a participação de diferentes gerações 

qualifica as ações, pois efetiva sua identidade e posição como ser social.  

 

                     

 

 

                                                                                                       
 

Tendo como sujeitos participantes, as crianças durante as rodinhas de conversa 

informal e atividades de criações realizaram e responderam a seguinte pergunta: “que 

escola temos…”. Algumas respostas chamaram a atenção: 

Bernardo: Gosto da escola porque tem muitos amigos. 

Helena: A escola tem portas coloridas e eu gosto de estudar nela. 

Arthur Gabriel: Gosto da escola porque tem o parquinho. 

Sofia: Gosto da escola porque tem muitas atividades. 

E complementando com a pergunta: “Que escola queremos?”: 

Luna: Um castelo de brincar. 

Helloá: Culinária para fazer bolo. 
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Helena: Pula-pula. 

Bernardo: Queria que tivesse 2 andares. 

As reflexões e diálogos dirigidos com as famílias referentes a escola que temos e 

queremos, conduziram várias discussões coletivas. Detectou-se a necessidade de buscar 

formas para que esta Unidade Escolar se tornasse um local que proporcionasse as 

condições que favorecessem uma educação de qualidade voltada para o desenvolvimento 

integral da criança. 

Para alcançar o objetivo educacional citado, foi realizada nas dependências desta 

escola uma pesquisa de campo referente à sua infraestrutura, onde foi elencado as 

prováveis melhorias capazes de facilitar a busca por essa excelência educacional. 

Observou-se que tinha um espaço físico limitado, o que afetava o bom desempenho do 

processo pedagógico, a participação familiar em festas e eventos escolares. Precisa de um 

espaço para o refeitório, que favoreça uma articulação mais apropriada ao Projeto de 

Alimentação. Tem-se ainda, a questão da atuação da coordenação pedagógica, que vem 

desenvolvendo um trabalho pedagógico eficiente, apesar da falta de local adequado e do 

redirecionamento constante, desse profissional, para atender outras demandas.  

O Jardim passou por reforma, onde recebeu rampas de acesso para cadeiras de 

roda, troca de piso, pintura geral, restauração de encanamentos, melhoria no mobiliário das 

salas referências e dos professores. 

Em consonância com o documento “Indicadores de Qualidade da Educação Infantil 

(SEDF, 2019)”, o JI 404 Norte trabalha no processo educativo baseando-se nos parâmetros 

e princípios que norteiam uma educação de qualidade; valorização e desenvolvimento 

profissional; gestão das instituições de educação infantil; currículo, interações e práticas 

pedagógicas; interação com a família e a comunidade; intersetorialidade; espaços, 

materiais e mobiliários possibilitando, assim, uma educação voltada para o 

desenvolvimento integral das crianças.  

1. Objetivos: 
 

● Planejar de um currículo organizado, articulado e com 
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possibilidades de ser flexível, para atender a maior parte das diversidades, de todos os 

segmentos envolvidos no processo de aprendizagem; 

● Elaborar um relatório semestral, formal e individual, de cada criança; 

● Aumentar a interação entre Direção, Corpo Escolar e Comunidade 

por meio do diálogo franco e acolhedor; 

● Manter o ambiente organizado e agradável; 

● Aumentar da satisfação dos professores, frente à credibilidade do 

trabalho realizado por eles; 

● Aumentar o estímulo do compromisso e o interesse da equipe 

escolar com as crianças; 

● Saber utilizar, com consciência, os recursos financeiro e material da 

comunidade; 

● Incentivar e criar meios para que haja maior envolvimento dos pais 

na aprendizagem; 

● Aumentar empenho nas reuniões do Conselho Escolar Eleito; 
 
 

2. Metas: 
 

As metas são temporais e estritamente ligadas a prazos, ou seja, elas são as 

pequenas ações que precisam ser realizadas diária, semanal, mensal e semestralmente, 

para que se alcancem os objetivos propostos, de forma organizada e planejada. 

● Buscar implementar um currículo organizado e articulado por meio 

de reflexões, reuniões e avaliações coletivas semanais (quarta-feira); sintetizando no final 

de cada semestre letivo os resultados alcançados; 

● Realizar uma avaliação, diária, por meio de observação e registro, 

e ao final do semestre, a elaboração de um relatório, formal e individual, de cada criança; 

● Criar uma comunicação, satisfatória, por meio de atividades 

festivas, semestrais (festa junina), divulgação de vagas por meio de telefone e atendimento 

presencial junto ao jardim, etc. entre Direção, Corpo Escolar e Comunidade, cuja 

implementação será estabelecida até ao final do segundo semestre de 2022; 

● Incentivar e criar meios para que haja maior envolvimento dos pais 
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na aprendizagem, com a apresentação de trabalhos realizados pelas rianças, 

semanalmente, reuniões de acolhimento, diálogos individuais, etc.; bem como valorizar o 

trabalho realizado pelo corpo docente, propiciando a realização de exposições dos 

trabalhos pedagógicos e destaque dos melhores trabalhos; sendo que tais atividades serão 

implementadas até final do segundo semestre de 2022. 
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Questionário – Família 2022 

        
  Quem é o responsável pela criança diante a escola? 
   

   
 
 

  Quais os hábitos alimentares da criança?  
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Como você se autodeclara? 
 

    
 
 

Quais os hábitos alimentares da criança?  
 
 
 

 
 

Com que frequência a família frequenta e aprecia: 
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Qual é a faixa de renda mensal da família? 
 
 

 
 
   

Qual o seu grau de escolaridade? 
 
 

 
 
 

Onde você mora? 
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Qual tipo de moradia você vive? 
    

 
 

Você tem acesso a computador? 
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Você tem acesso a internet? 
 
 

    
 

 
 
Assinale o que você costuma assistir na TV e/ou plataformas de internet. 
    

                   
 

 
 
Qual é a sua religião? 
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Como você avalia o estado das instalações da área externa da escola? 
 
 
 

  
   

 
 

Como você avalia o estado das instalações da área interna da escola? 
 
 
 

 
   

Como você avalia os serviços pedagógicos e administrativos da escola? 
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Avaliação da qualidade da limpeza da escola.  
   
 
 

 
   

 
Como você avalia a qualidade dos serviços a seguir? 
 
 
 
 

 
   

Você conhece os projetos da escola? 
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Avaliação das atividades desenvolvidas com a criança. Assinale o conceito que você  
considera adequado: 
 
 

  
 

Avaliação das relações família/escola. Assinale o conceito que você considera adequado: 
 
 

   
 
 
 

Avaliação da participação família/escola. Assinale o conceito que você considera 
adequado: 
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Na sua opinião, quais fatores podem melhorar a participação da família na escola? 
 

   
 
 

Marque a alternativa que melhor representa sobre o Conselho Escolar. 
 
 

   
 
 
 
Questionário - Professores 2022 
 
 
 

Qual é o seu sexo? 
 
   
 

 
 
 
 
Qual a sua faixa etária? 
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Como você se autodeclara? 
   

   
   
Qual a faixa de renda mensal da sua família? 
 

   
Em que Região Administrativa você mora? 
 

   
 
 
 

A sua residência é: 
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Qual é o seu nível de escolaridade? 
 

   
 
Há quantos anos você obteve o nível de escolaridade assinalado anteriormente? 
 

   
 
Há quantos anos você trabalha como professor? 
 

   
 
Há quantos anos você trabalha como professor nessa escola? 
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Há quantos anos você ministra aulas para estudantes do ano escolar em que você se encontra 
neste momento? 

 

    
 
 
Durante os últimos dois anos, você participou de curso de especialização (mínimo de 360 horas) ou 
aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas) sobre metodologias de ensino aprendizagem na sua área 
de atuação? 

 

 
 

 
Quantas vezes por semestre você tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou teatro? 
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Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir ou ler. 
 
 

  
 

Avaliação do trabalho da escola: assinale o conceito que você considera adequado: 
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3. FUNÇÃO SOCIAL 

 

Esta instituição educativa, em consonância ao Currículo em Movimento da 

Educação Infantil (2018), visa proporcionar à criança como “sujeito histórico e de direitos 

que, nas interações, relações e práticas cotidianas, vivencia, constrói sua identidade 

pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, 

questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura” (BRASIL, 

2010, p. 12). E que promove uma prática educativa, formando um sujeito ativo e 

participativo que aprenda de maneira lúdica, diferente e criativa, contemplando os eixos 

transversais e favorecendo o desenvolvimento integral da criança. 

A Escola contempla um espaço com vivências e experiências diversificadas que 

promove o desenvolvimento integral das crianças, considerando as múltiplas dimensões 

que os constituem: afetiva-cognitiva, social, psicológica, emocional, física, entre outras. 

Conforme apresentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 

9394/96). Trabalha com o processo formativo, sem o objetivo de classificar. Baseia-se nos 

processos de aprendizagem, em seus aspectos cognitivos, afetivos e relacionais; baseia-

se em aprendizagens significativas e funcionais que se aplicam em diversos contextos, na 

vida familiar; na convivência humana; no trabalho; nas instituições de ensino e de pesquisa; 

nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil; nas manifestações culturais. 
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4. MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR 
    

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

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

favorecendo o desenvolvimento integral dos nossos bebês e crianças pequenas para que 

eles possam agir na transformação social do seu meio e da sociedade.  

A Equipe Gestora busca garantir a participação das famílias na elaboração do 

Projeto Político-Pedagógico e a participação ativa da comunidade escolar no processo 

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

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

Escolar; realização de trabalhos voluntários – conforme os eixos de interesses 

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

histórias, bazares, almoços, eventos, festas, construção de painéis coletivos, entre outros.   

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

democrática, voltada à formação integral do ser humano para que possa atuar como agente 

de transformação social, científica, cultural e política da sociedade, assegurando a 

universalização do acesso e da permanência das crianças na Educação. 
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5. PRINCÍPIOS 
 

A Educação Integral tem como princípios: integralidade, intersetorização, 

transversalidade, diálogo escola-comunidade, territorialidade, trabalho em rede e 

convivência escolar negociada, o que possibilita a ampliação de oportunidades às crianças, 

jovens e adultos e, consequentemente, o fortalecimento da participação cidadã no processo 

de concretização de fundamentos, objetivos e procedimentos propostos pelo Currículo de 

Educação Básica. 

A adoção da concepção de Educação Integral se dá na visibilidade social a grupos 

e segmentos sociais, cooperando para a mobilidade social e a garantia de direitos, 

contemplando as diversas dimensões da formação humana, no comprometimento de 

diferentes atores sociais com o direito de aprender, reconhecendo os(as) crianças como 

sujeitos de direitos e deveres e na busca da garantia do acesso e da permanência das 

crianças com sucesso. 

Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade na sala de 

referência, devemos privilegiar estratégias de integração que promovam reflexão crítica, 

análise, síntese e aplicação de conceitos voltados para a construção do conhecimento, 

permeados por incentivos constantes ao raciocínio, problematização, questionamento, 

dúvida. 

A Educação Infantil no JI 404 N, trabalha prioritariamente com o intuito de atender 

ao que preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e tendo 

na ação pedagógica os princípios éticos, políticos e estéticos, que orientam a 

aprendizagem, dos quais emergem os direitos de aprendizagem das crianças pequenas, 

que pautam o Projeto Político-Pedagógico. 

1. 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; 

2. Políticos, voltados para o exercício da criticidade e para o respeito à 

democracia e aos direitos de cidadania. 

3. Estéticos, para desenvolver a sensibilidade, a criatividade, a 
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ludicidade e liberdade de expressão nas diversas manifestações culturais e 

artísticas. Conforme o Currículo em Movimento da Educação Infantil (2018, p. 59).  

  

Esses princípios engendram os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, 

de acordo com a BNCC (BRASIL, 2017), quais sejam: 

 1. Conviver democraticamente com outras crianças e adultos, relacionando-se e 

partilhando distintas situações, de modo a utilizar diferentes linguagens, ampliar o 

conhecimento de si e do outro, bem como o respeito em relação à natureza, à cultura 

e às diferenças entre as pessoas; 

 2. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, 

com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso 

a produções culturais, seus conhecimentos, imaginação, criatividade, experiências 

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

3. Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da 

gestão da instituição que oferta Educação Infantil quanto das atividades da vida 

cotidiana: escolha das brincadeiras, materiais e ambientes, por meio do 

desenvolvimento das diferentes linguagens, elaboração de conhecimentos e do 

posicionamento próprio;  

4. Explorar movimentos, gestos, sons, palavras, emoções, transformações, 

relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na instituição de 

Educação Infantil e fora dela, ampliando seus saberes, linguagens e conhecimentos;  

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

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

descobertas, opiniões, questionamentos, registros de conhecimentos elaborados a 

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

das artes nas suas diversas manifestações;  

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

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

experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na 

instituição de Educação Infantil. 
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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). 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). 

O JI 404 Norte ainda está vinculado às práticas de inclusão visando ao acolhimento 

e inserção das crianças com necessidades especiais, atendendo assim aos princípios da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

O objetivo da educação inclusiva é educar todas as crianças, sem distinção e com 

qualidade, favorecendo condições de acessibilidade, permanência e promovendo seu 

processo de aprendizagem e desenvolvimento. Assim, a sala de atividades representa o 

espaço real de inclusão, uma vez que as diferenças se apresentam como fator que contribui  

para  a convivência com a heterogeneidade, em um ambiente inclusivo e de 

enriquecimento. 

O atendimento especializado não é restrito às salas de recursos; ele é abrangente 

em termos de estratégias pedagógicas, ações políticas e diversidade de recursos 

acessíveis, didáticos e pedagógicos que, juntos, possibilitam efetivação da proposta 

curricular para esse grupo de crianças.  
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6. OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DAS APRENDIZAGENS E 
DESENVOLVIMENTO 
 

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

Básica, que percebe as possibilidades de desenvolvimento da criança e que propicia meios 

para contribuir nesse processo. 

O Jardim de Infância 404 Norte tem a visão, a missão, os objetivos e as metas da 

Instituição Escolar, sobretudo, no enfrentamento de seus desafios para a oferta de uma 

educação efetiva e de qualidade aprimorada. Esse pensar partiu de uma reflexão e revisão 

da prática educativa desenvolvida, buscando um embasamento teórico que estivesse em 

perfeita consonância com as leis vigentes, onde regem que seja estabelecida uma 

educação que tenha por finalidade desenvolver a criança integral, assegurando-lhe uma 

formação voltada para aprendizagem e o desenvolvimento de um sujeito social, histórico e 

cultural, respeitando seus interesses e necessidades, cumprindo com as funções dos eixos 

integradores de educar e cuidar, brincar e interagir. 

O JI 404 Norte, tem como objetivo geral, estabelecer o compromisso, conforme o 

Currículo em Movimento da Educação Infantil, que consiste em adotar como eixos 

integradores: Educar e cuidar, Brincar e interagir, favorecendo os direitos de aprendizagem 

e desenvolvimento das crianças, articulando com a proposta do projeto na escola, que 

implica em trabalhar os eixos transversais, principalmente o eixo Educação para a 

Sustentabilidade, respeitando suas necessidades e interesses, adequando às diferentes 

faixas etárias. 

A prática educativa do Jardim de Infância da 404 Norte, compartilha com a mesma 

essência da proposta sugerida pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, que se 

caracteriza como expressão dos direitos humanos, com foco na dignidade e dos     direitos 

de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Assim, adota como base norteadora 

para sua prática, políticas e ações pedagógicas, financeiras e administrativas que propiciem 

uma gestão dos recursos e patrimônios de maneira adequada e suficiente. Tem-se buscado 

trabalhar para uma qualidade de educação que possibilite garantir uma condição aceitável 

de uma infraestrutura e equipamentos e promovendo a formação         continuada dos 
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profissionais da educação. 

A escola propõe no Plano de Trabalho da Gestão Escolar, a BNCC e as DCNEI 

segundo o artigo 29 da LDB, a Educação Infantil tem como finalidade “o desenvolvimento 

integral da criança até cinco anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e comunidade”. Em seu artigo 8º, as DCNEI ressaltam 

que o objetivo principal da primeira etapa da Educação Básica é colaborar para o 

desenvolvimento integral das crianças ao garantir aprendizagens, bem como o direito à 

proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à 

interação com crianças de diferentes faixas etárias e com adultos, voltando-se para a 

cidadania e oportunidades sócio culturais, bem como no Currículo em Movimento das 

Escolas Públicas do Distrito Federal para Educação Infantil onde são traçados três objetivos 

básicos: 

 

• Construção da Identidade e da Autonomia; 
 
• Interação e socialização da criança, no meio social, familiar e 

escolar; 

 
• Ampliação progressiva dos conhecimentos de mundo. 
 
É importante ressaltar que a equipe do Jardim de Infância 404 Norte tem 

consciência do seu papel na condição de educadores e que a participação da família neste 

processo é indispensável, para a garantia de uma educação com qualidade social. 

A escola ainda está vinculada as práticas de inclusão visando ao acolhimento e 

inserção das crianças com necessidades educacionais especiais, atendendo assim aos 

princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

 

Objetivo Geral 

 
O JI 404 Norte, tem como objetivo promover o desenvolvimento integral das 

crianças, por meio da apropriação da cultura produzida pela humanidade e procurar cumprir 

o compromisso conforme o Currículo em Movimento da Educação Infantil. Ainda, 

possibilitar a participação de toda comunidade escolar para que as ações pedagógicas, 
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administrativas e financeiras se desenvolvam de forma adequada e num diálogo amplo e 

permanente entre todos os segmentos, em busca da qualidade da educação. 

 

Objetivos Específicos 
 
No JI 404 Norte, os objetivos cumprem importante papel na definição de ações e 

propósitos mais amplos que, por sua vez, respondem às expectativas e às exigências para 

uma educação de qualidade. Assim, a escola se propõe a: 

● Oferecer de forma transparente a efetivação da matrícula seguindo 

as orientações da SEEDF. 

● Proporcionar condições adequadas nas dependências da escola 

como: sala de atividades, parque, casinha, biblioteca e outros espaços para atividades 

diárias que promovam o bem-estar da criança no seu desenvolvimento integral. 

● Proporcionar gestão tecnológica disponibilizando materiais para 

assegurar um trabalho de qualidade; 

● Assegurar a higienização no ambiente escolar de forma que 

assegure a integridade da saúde; 

● Guardar a documentação escolar da criança de forma atualizada e 

organizada; 

● Estabelecer parcerias para o melhoramento de infraestrutura e 

pedagógico da Unidade de Ensino com a comunidade em geral; 

● Proporcionar à criança instrumentos para a aprendizagem de 

valores e conhecimentos por meio de estimulação frequente, para torná-la a protagonista 

de sua história. 

● Pautar ações pedagógicas que contemplem o cuidar e educar, 

brincar e interagir; 

● Promover um trabalho pedagógico pautado conforme as 

orientações LDB, Diretrizes Curriculares Nacionais Educação Infantil e Currículo em 
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Movimento da Educação Infantil da SEEDF.  

● Proporcionar condições adequadas para promover o bem-estar da 

criança no seu desenvolvimento integral, estimulando sua curiosidade e seu interesse e 

necessidade; 

● Oportunizar o desenvolvimento das potencialidades da criança por 

meio de sua sensibilização artística; favorecendo assim a formação de hábitos e atitudes 

saudáveis; 

● Favorecer as condições específicas das crianças com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação e a diversidade social, 

religiosa, cultural, étnico-racial e linguística das crianças, famílias e comunidade regional; 

● Promover um diálogo da Equipe Gestora, SOE e da Equipe de Apoio à 

Aprendizagem para atendimento das pessoas com necessidades especiais; 

● Proporcionar aos professores um espaço de acolhedor e adequado para 

momentos das coletivas pedagógicas;  

● Estimular a equipe pedagógica ao questionamento da realidade 

buscando respostas criativas e estimulando o pensamento crítico; 

● Oferecer aos profissionais da escola condições ideais de trabalho; 

● Incentivar a capacitação dos servidores, visando à formação 

continuada do profissional; 

● Incentivar toda comunidade escolar participar da elaboração, 

construção, e avaliação do Projeto Político-Pedagógico; 

● Possibilitar da família momentos de debates e acompanhamentos 

as vivências e produções das crianças; 

● Oportunizar o momento de interação da criança com a família no 

contexto escolar; 

● Sensibilizar, envolver e fortalecer a participação da família no 

processo educacional de parceria da família e comunidade; 
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● Possibilitar a comunidade escolar o surgimento de atitudes que 

expressem a consciência dos valores universais através de atividades motivadoras; 

● Desenvolver nos dias letivos temáticos, palestras e oficinas com o 

intuito de informar, integrar e promover a interação entre escola e comunidade; 

● Promover uma administração democrática e transparente no que diz 

respeito à aplicação das verbas tais como, PDAF, APM e PDDE e demais contribuições 

que a escola recebe, mostrando sua utilização nas melhorias da escola. 

● Oferecer reuniões periódicas para apresentação das prestações de 

contas referentes à aplicação das verbas tais como, PDAF, APM e PDDE. 
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7. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
 

A Educação Infantil é duplamente protegida pela Constituição Federal de 1988 

(CF/88). Além da CF, o direito à Educação Infantil, vem afiançado em outras normativas, 

principalmente na LDB nº 9394/96, no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 

nº8069/1990) e no Plano Nacional de Educação – PNE (Lei nº 10.172/2001), por meio do 

Plano Nacional pela Primeira Infância, acompanhado do Plano Distrital pela Primeira 

Infância. Essas normas regulamentam, definitivamente, o atendimento de crianças de até 

5 anos e 11 meses, como parte da estrutura e do funcionamento dos sistemas 

educacionais. 

Em 2013, foi instituída a lei Federal nº 12.796/2013, que altera a LDB de 1996, 

determinando a obrigatoriedade e gratuidade da educação para atender as necessidades 

educacionais, das crianças e dos adolescentes de 4 a 17 anos de idade. Dessa forma, 

tornou-se um dever, para as famílias, a matrícula dos filhos, na Educação Infantil, bem 

como cumprir todos os princípios constitucionais da educação. 

A Educação Infantil, segundo o artigo 29, da LDB, tem como finalidade precípua, 

“o desenvolvimento integral da criança, até 05 anos de idade, em seus aspectos físicos e 

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

A educação tem como objetivo, o desenvolvimento integral da criança 

proporcionando os direitos de aprendizagem e o desenvolvimento: Conviver, Brincar, 

Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se. A Educação Infantil, da primeira etapa da 

Educação Básica apresenta atualmente, uma nova perspectiva teórica crítica e pós-critica, 

conforme os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento, como também a Psicologia 

Histórico–Cultural e Pedagogia Histórico-Crítica. 

A Perspectiva Histórico-Cultural está voltada para as práticas socioculturais, que 

envolvem os princípios, os direitos de aprendizagens e os campos de experiências, 

promovendo uma interface entre a cultura da infância e a cultura escolar, em uma 

perspectiva de protagonismo da criança frente aos processos de seu desenvolvimento. 

Os pressupostos teóricos Pedagogia Histórico-Crítica apresentam como sendo as 

concepções que compreendem a criança com sujeito social, histórico e de direitos, que tem 
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necessidades próprias, que manifestam desejos, interesses, opiniões de acordo com o seu 

contexto social e sua história de vida. Se expressam por múltiplas linguagens. São seres 

que se constituem nas e pelas relações sociais e culturais. São cidadãs produtoras de 

cultura (DISTRITO FEDERAL, 2018). 

Considerando a perspectiva Histórico-Cultural, é um ser em constituição e em 

processo de humanização, pois, ao apropriar-se da cultura acumulada ao longo da história, 

a criança (re)nasce como ser social, construindo uma nova realidade que responde aos 

seus anseios e às suas aspirações. 

A outra concepção de infância não se resume a um determinado estágio de 

desenvolvimento, mas é um fenômeno social que não comporta olhares uniformes e 

homogêneos, pois é preciso considerar e respeitar as mais diversas infâncias  (DISTRITO 

FEDERAL, 2018). Cada criança é singular e deve-se considerar sua linguagem, suas 

brincadeiras, seus cuidados, sua imaginação, invenções, sonhos e interesses. 

Segundo o Currículo em Movimento da Educação Infantil (DISTRITO FEDERAL, 

2018): “As perspectivas crítica e pós-crítica compreendidas nos pressupostos teóricos do 

Currículo em Movimento, como também a Psicologia Histórico-Cultural e Pedagogia 

Histórico-Crítica, apresentam o ato educativo como profundamente revolucionário, no 

sentido de provocar nas pessoas mudança de vida a partir da apropriação do patrimônio 

cultural da humanidade. Nas interações, por meio do uso de instrumentos e signos, as 

pessoas se humanizam, são modificadas pela cultura e a modificam, numa relação   

dialética. Tais perspectivas enfatizam também a constituição da individualidade a partir da 

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

práticas sociais, contempladas pelos campos de experiência e a apropriação dos saberes 

necessários, o que provocará uma nova formação. É importante lembrar que Vigotski 

(2012a) apresenta uma periodização das idades que não é estanque, pois depende das 

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

experiências que contribuem para novas formações. Estas inauguram e apontam 

transformações psicológicas, bem como geram uma nova situação social do 

desenvolvimento”. 

O Currículo, da Educação Infantil SEEDF, adota uma proposta orientada para os 
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elementos essenciais de um trabalho educativo relativo às crianças: Educar e Cuidar, 

Brincar e Interagir, são os eixos integradores. Tais eixos precisam estar articulados com os 

Eixos Transversais do Currículo em Movimento: Educação para a Diversidade, Cidadania 

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

Tem, ainda, o cuidado para mediar suas transversalidades, quais sejam: a 

biodiversidade e diversidade cultural, étnico-racial, de crença, de gênero e configurações 

familiares; inclusão das crianças com deficiência; atendimento à heterogeneidade e à 

singularidade; direito às aprendizagens e as diversas formas de viver a infância e 

convivências entre as gerações. 

Segundo o Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil, os 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento, 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). 

As DCNEI e a BNCC, além da 2ª edição do Currículo em Movimento do Distrito 

Federal – Educação Infantil, apresentam uma organização dos direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento da criança (conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer -

se), dos quais surgem os cincos campos de experiências, a saber: 

1) O eu, o outro, e o nós: este campo apresenta que as crianças 

descubram a si mesmas, aos grupos das quais fazem parte (família e/ou responsáveis, 

instituições de educação para a primeira infância, igreja, academia, etc.) e a outros 

coletivos, no sentido de formar sua identidade e alteridade. Fomenta-se o fortalecimento 

das crianças nos seus grupos e o respeito aos demais que delas diferem elementos 

fundamentais da beleza e riqueza da diversidade humana; 

2) Corpo, gestos e movimentos: Esse campo de experiência propõe o 

trabalho voltado ao desenvolvimento corporal da criança que, ao se expressar, interage 

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

de intencionalidade ou de impulsos próprios da infância, bem como de espontaneidade ou 
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coordenação de movimentos, gestos e sentidos. A criança brinca e interage em diversas 

situações sociais e culturais as quais está exposta, estabelecendo relações que produzem 

conhecimentos sobre si e o outro e, progressivamente, tomando consciência de sua 

corporeidade; 

 

3) Traços, sons, cores e formas: Esse campo de experiência abrange o 

trabalho educativo que evidencia as manifestações artísticas, culturais e científicas como 

aporte de desenvolvimento infantil, sejam elas locais ou de maior amplitude, como 

regionais, nacionais ou internacionais. 

4) Escuta, fala, pensamento e imaginação: Este campo de experiência 

estabelece interlocuções mais prementes com as linguagens oral, escrita, corporal, artística 

e interações com a natureza e a sociedade, embora dialogue com as demais linguagens. 

No tocante às experiências com a linguagem oral e escrita, é importante reafirmar que não 

se espera que as crianças, na Educação Infantil, dominem o sistema alfabético. O que se 

pretende é que reflitam sobre esse sistema e participem criticamente da cultura escrita, de 

modo a desenvolver o prazer pela literatura, fruindo e exercitando a leitura e a escrita de 

acordo com suas possibilidades, ao ter como recursos as interações, as diversas 

linguagens e a imaginação; 

5) Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: Este 

campo de experiência do Currículo propõe que as crianças experimentem o mundo ao seu 

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

na qual estão inseridas.  

 Conforme a BNCC, os campos de experiências “constituem um arranjo curricular 

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

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

(BRASIL, 2017, p. 38). Essa organização se coloca como uma tentativa de não fragmentar 

os conhecimentos e de considerar a multidimensionalidade das crianças. Espera-se que os 

campos de experiência aqui destacados subsidiem a organização curricular realizada pela 

instituição de Educação Infantil, contemplando os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento que precisam ser trabalhados no contexto da Educação Infantil.  
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A concepção expressa no Currículo em Movimento é de que, ao realizar atividades, 

desenvolver projetos, vivenciar experiências nos âmbitos de formação pessoal e social e 

conhecimento de mundo, e ao adotar as múltiplas linguagens expressas pelos campos de 

experiência, a criança tenha o direito a aprender. Desse modo, a organização curricular por 

meio dos campos de experiência propicia um novo olhar em relação à criança e exige 

considerar que as aprendizagens e o desenvolvimento sejam propiciados por uma 

multiplicidade de linguagens. Palavras, gestos, afetividade, desenho, olhares, enfim tudo 

que compõe o espaço educativo deve funcionar como referência de constância e 

continuidade para a criança, tornando a instituição que oferta Educação Infantil propícia a 

abrir caminhos para a descoberta e para as manifestações infantis. A partir desse 

entendimento, a Educação Infantil tem como atribuição instigar a criança a conhecer o 

mundo ao valorizar o conhecimento de cada uma em suas ações/atitudes de organização 

das ideias para conviver em sociedade. Assim, os pequenos vão se apropriando da cultura 

que a humanidade criou ao longo da história e, por meio das linguagens organizadas por 

campos de experiências, leem e internalizam o mundo ao seu redor, fazendo uso dessas 

linguagens como ferramentas para a compreensão do mundo e produção de novos 

significados. 

 

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento 
 

● Propiciar a formação integral, da criança, para ser uma 

pessoa que se constrói, na relação com os outros, no amor, 

no serviço, na compreensão, na sua dimensão pessoal e 

comunitária; 

●  Buscar a sua preparação para o desempenho na família e 

na sociedade, formando-a em bases democráticas, para 

assumir os valores da liberdade, responsabilidade, 

criatividade, espírito crítico e respeito à pessoa humana; 

● Estimular a criança, no sentido de procurar respostas, que 

atendam à sua curiosidade, interesses e indagações, por 

meio do contato com variadas formas de expressão e de 
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gêneros; 

● Intensificar a participação da família no processo de 

aprendizagem das crianças, por meio da coparticipação, 

onde família, escola e comunidade, envolver-se-ão, 

efetivamente, na discussão e na definição de prioridades e 

ações do processo educativo, enquanto instrumento 

essencial para defesa da dignidade humana e da cidadania; 
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8. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UNIDADE ESCOLAR 

 

A Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, delibera em seu artigo 9º que as práticas pedagógicas, 

as quais compõem a proposta curricular da Educação Infantil, devem ter como eixos 

norteadores as interações e a brincadeira. 

Assim sendo, a SEEDF adota como eixos integradores do Currículo da Educação 

Infantil a junção de elementos basilares do trabalho educativo com os bebês e as crianças 

pequenas: educar e cuidar, brincar e interagir. 

A união destes dois termos – educar e cuidar – mostrou-se uma necessidade 

histórica, visto que a Educação Infantil foi por muito tempo responsabilidade da assistência 

social, somente a partir da Constituição Federal de 1988, (re)afirmou-se o caráter educativo 

das instituições de Educação Infantil. 

Essa associação foi fundamental para enfatizar que o ato de cuidar vai além da 

atenção aos aspectos físicos, e educar é muito mais do que garantir à criança acesso a 

certos conhecimentos. 

Outro debate que advém da expressão, discute o fato de que todas as relações 

humanas pressupõem a necessidade do cuidado. Assim, os processos educacionais 

implicam no cuidar, e o cuidado, é uma postura ética de quem educa. 

Educar, conforme preconizado na Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Infantil, consiste em proporcionar momentos de cuidados, brincadeiras e aprendizagens 

orientadas, de modo a contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis e a para 

aquisição das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas. 

Cuidar, por sua vez, significa valorizar e ajudar a criança no desenvolvimento de 

suas capacidades. Para alcançar tais objetivos, é necessário que as atitudes e os 

conhecimentos estejam voltados para o desenvolvimento integral da criança, levando em 

consideração as diferentes realidades socioculturais, de modo a contribuir para a formação 

de um ser humano crítico, criativo, reflexivo e solidário. A junção desses dois termos foi 
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fundamental para enfatizar que o ato de cuidar vai além de dar atenção aos aspectos 

físicos, educar é muito mais do que garantir à criança o acesso a certos conhecimentos. 

As aprendizagens exigem interação entre as pessoas. Na primeira infância, as 

interações são muito importantes, tendo em vista que, por intermédio delas, a criança irá 

interagir tanto com outras crianças, quanto com os adultos, o que contribuirá efetivamente 

para seu desenvolvimento. Afinal, como podemos definir as interações? Interações são 

ações sociais, mutuamente orientadas, entre duas ou mais pessoas, que podem motivar 

modificações no comportamento dos envolvidos, como resultado do contato e da 

comunicação que se estabelece entre eles. Em suma, as interações, no espaço escolar, 

constituem-se como possibilidades de ouvir o outro, conversar e trocar experiências, 

aprender junto. 

A maneira como as interações acontecem, no âmbito da instituição, influencia na 

qualidade dos processos de aprendizagens e desenvolvimento da criança. À vista disto, o 

coletivo, a troca de experiência, a relação com objetos, pessoas e os elementos sociais e 

culturais contribuem, decisivamente, para a construção de vínculos com o outro e com o 

conhecimento. Nas interações que se estabelecem em uma educação cuidadosa, a 

afetividade tem papel importante, por ser vital ao ser humano. Infere-se que a afetividade é 

um estado psicológico que permite ao ser humano manifestar sentimentos e emoções, 

acompanhados da impressão de dor ou prazer, de satisfação ou insatisfação, de agrado ou 

desagrado, de alegria ou tristeza. Somente a compreensão da criança como ser que pensa 

e sente simultaneamente, que possibilita ratificar, a relevância, da afetividade como parte 

integrante do processo de aprendizagem, o que deve pautar a reflexão sobre as interações 

estabelecidas na instituição. 

Vygotsky, afirmava que é necessário considerar a base afetivo-volitiva do             

pensamento humano, porque as dimensões do afeto e da cognição estão dialeticamente 

imbricadas (MARINGÁ, 2012: 81). 

Nessa perspectiva, Corsaro (2009), assevera que é por meio da interação entre os 

pares que a criança tem a possibilidade de construir sua própria cultura, significando e 

ressignificando sua vida pessoal e social. Ou seja, as crianças não apenas imitam e 

reproduzem a vida social, mas participam dela ativamente. 
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Entretanto, ressalta-se que o papel de mediador entre o mundo cultural e a criança 

é exercido por um adulto. Nas experiências vivenciadas nos diversos relacionamentos, 

citados, a criança vai aprendendo, desenvolvendo-se, humanizando-se. Fundamental não 

esquecer que as interações no âmbito educacional não se limitam às interações 

interpessoais – sujeito/sujeito – mas incluem os saberes, das crianças e dos adultos, 

objetos também presentes nesta relação. 

A ação pedagógica deve estabelecer, na relação cotidiana, pressupostos básicos 

e medidas didáticas que facilitem os princípios norteadores para a aprendizagem coletiva 

e que favoreçam relações significativas da criança com seus pares e consigo mesma. 

Sabendo como o indivíduo constrói a sua autonomia, isto é, como a pessoa 

aprende a se autogovernar, a Educação Infantil considera o que as crianças sabem fazer 

sozinhas e o que são capazes de fazer de acordo com o seu nível de desenvolvimento e 

com o apoio de educadores e de crianças mais experientes, conforme preconizado por 

Vygotsky (1998). 

No que diz respeito ao domínio socioafetivo, Constance Kamii e Rheta Devriés 

(1991), estudiosas da obra de Piaget, descrevem três princípios de ação: 

1. Encorajar a criança a tornar-se progressivamente autônoma frente 

e aos adultos. 

2. Encorajar as crianças a interagir e a resolver seus conflitos. 
 

3. Encorajar a criança a ser independente e curiosa, a tomar iniciativa 

na prossecução dos seus interesses, a ter confiança na sua capacidade de fazer uma ideia 

própria das coisas, a exprimir suas ideias com convicção, a acabar com seus medos e suas 

angústias de maneira construtiva e a não se desencorajar facilmente. 

Em relação ao domínio cognitivo, Kamii e Devriés (1991) relacionam os seguintes 

princípios de ação: 

1. Utilizar o lúdico em situações de aprendizagem. 

2. Aceitar as respostas “erradas” da criança. 

3. Compreender como a criança pensa. 
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Visto que a personalidade é construída gradativamente, por meio das relações com 

o outro, a Educação Infantil exerce influência significativa na formação individual e coletiva 

da criança, numa perspectiva de educação para a cidadania que se reflete na qualidade de 

formação do ser humano que interage ativamente no meio em que vive. 

Para caracterizar tal, ressaltar que Kishimoto (2010), considera a aprendizagem 

como resultado de uma atividade interativa, do indivíduo com os objetos e com os outros 

(relação interpessoal), e que o amadurecimento de determinados conceitos não é igual para 

todos os indivíduos e está relacionado às oportunidades que o meio cultural lhes oferece. 

O professor, dentro desta perspectiva, pode ser visto como um membro mais amadurecido 

deste grupo de aprendizagem, que atua como colaborador no processo de aprendizagem, 

investigando e agindo na zona de desenvolvimento iminente/proximal. O enfoque central 

dado na elaboração das diretrizes é a interatividade. O aspecto interativo visto sob três 

ângulos: a interação aprendiz-aprendiz (es), a interação colaborador-aprendiz (es) e a 

interação aprendiz-ambiente. 

Outro aspecto importante nos traz Kishimoto (2010), pois, para ela, na Educação 

Infantil faz-se necessário integrar a educação ao cuidado, mas também a educação, o 

cuidado e a brincadeira. E, claro, as interações que esses elementos exigem: 

● Interação com o docente; 
 

● Interação com os pares; 
 

● Interação com os brinquedos e materiais; 
 

● Interação entre criança e ambiente; 
 

● Interações (relações) entre a instituição, a família e a criança. 
 

O brinquedo e a brincadeira sobressaem por caracterizarem a comunicação infantil. 

De acordo com Kishimoto (2010: 01), “a opção pelo brincar desde o início da educação 

infantil é o que garante a cidadania da criança e ações pedagógicas de maior qualidade”. 

Brincando, a criança lança mão de variadas formas de expressão: faz gestos, fala, desenha, 

constrói, imita, brinca com sons, canta e outros. 
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Brincar é condição de aprendizagem e, por desdobramento, de socialização. E, 

para as crianças, brincar é coisa muito séria, é uma das atividades principais. Enfatize-se 

que essa atividade não é a que ocupa mais tempo da criança, mas aquela que contribui de 

modo mais decisivo no processo de desenvolvimento infantil. 

Segundo Vygotsky (2008), a brincadeira cria a chamada zona de desenvolvimento 

proximal, impulsionando a criança para além do estágio de desenvolvimento que ela já 

atingiu. O brincar também libera a criança das limitações do mundo real, permitindo que ela 

crie situações imaginárias. Ao mesmo tempo é uma ação simbólica essencialmente social, 

que depende das expectativas e convenções presentes na cultura. 

Contudo, ninguém nasce sabendo brincar. Aprende-se pelas interações com outras 

crianças e com adultos, pelo contato com objetos e materiais, pela observação de outrem, 

pela reprodução e recriação de brincadeiras, pelas oportunidades ofertadas para isto. 

Aprende-se nas instituições educacionais, em casa e na sociedade, nas interações que se 

estabelecem entre os familiares e amigos. 

Na Educação Infantil, não deveria ter tempo específico de brincar, visto que a 

ludicidade deve ser elemento inerente às rotinas educativas. O lúdico não é uma atividade, 

mas uma forma de estabelecer relações, de produzir conhecimentos e construir explicações 

(MARINGÁ, 2012). 

A ludicidade, como prática pedagógica, possibilita que o convívio entre as crianças 

e seus pares, entre elas e os adultos, constituam-se como um instrumento de promoção da 

imaginação, da exploração e da descoberta. 

A instituição realiza os seus projetos, desenvolvendo atividades que exploram os 

temas transversais propostos pelo Currículo em Movimento e os temas que surgem a partir 

da realidade e interesse pautado no cotidiano da criança, como tais temas: carnaval, festas 

da família e junina, natal, folclore, copa do mundo, valores, etc. Busca, ainda, incentivar as 

crianças dentro dos cinco campos de experiências. 

Diante do exposto, torna-se fundamental que o educador, que trabalha com a 

criança, tenha clareza sobre a importância da ludicidade para o desenvolvimento da mesma 

bem como do papel das brincadeiras em suas atividades de cuidar e educar. Portanto, cabe 
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à escola e à família o dever de proteger e favorecer as infâncias. Por consequência, permitir 

que a atividade principal da criança – brincar – seja estudada, compreendida, observada e 

favorecida. 

O eixo integrador específico da Educação Infantil - Educar e cuidar, brincar e 

interagir - precisa ser considerado juntamente com os eixos Transversais do Currículo em 

Movimento: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação para os Direitos 

Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Nesse sentido, o trabalho pedagógico com 

a infância, implica em estreitar as ações do cotidiano escolar à essa transversalidade que 

integra a biodiversidade e diversidade cultural, étnico-racial, de crença, de gênero e 

configurações familiares. A inclusão das crianças com deficiência, atendimento à 

heterogeneidade e à singularidade. O direito às aprendizagens e diversas formas de viver 

a infância e convivências entre as gerações. 

Diante deste quadro, a instituição entende que é necessário: 
 

● Contemplar as particularidades das crianças pequenas, as 

condições específicas daquelas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação e a diversidade social, religiosa, cultural, étnico-racial e 

linguística das crianças, famílias e comunidade regional; 

● Considerar que as crianças do campo têm rotinas, experiências 

estéticas e éticas, ambientais, políticas, sensoriais, afetivas e sociais próprias. 

● Promover o rompimento das relações de dominação de diferentes 

naturezas, tais como: a dominação etária (mais novos ou o contrário); a socioeconômica 

(dos mais ricos sobre os mais pobres); a étnico-racial (dos que se dizem brancos sobre os 

negros; de gênero (dos homens sobre as mulheres); a regional (dos moradores de certa 

área sobre os que nela não habitam); a linguística (dos que dominam uma forma de falar e 

escrever que julgam a correta sobre os que se utilizam de outras formas de linguagem 

verbal); a religiosa (dos que professam um credo sobre os que não o fazem); 

● Cumprir os artigos 6º e 7º das DCNEIs, o que significa compreender 

os seres humanos como parte de uma rede de relações, que possibilitam a preservação da 

Terra, novos modos de sociabilidade e de subjetividade, voltados para as interações 
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solidárias entre pessoas, povos, outras espécies; 

● Compreender que a sustentabilidade depende de novos valores, 

pautados numa ética, em que os humanos se reconheçam como iguais e valorizem flora, 

fauna, paisagens, ecossistemas; 

● Prover condições para a construção de uma cidadania ativa, no 

sentido de contribuir para a mudança social. 

● Reconhecer a criança como sujeito de direitos, e dizer a ela, que é 

cidadã desde já e não apenas no futuro. Trabalhar a cidadania na infância é colaborar com 

o presente e com o futuro de todos, inclusive por meio da promoção da participação ativa 

da criança, ouvindo sua voz e mostrando-lhe seus direitos e responsabilidades; 

● Exercer sua função social, de ser o lócus privilegiado do saber 

sistematizado, ao materializar o direito ao conhecimento, como propulsor do 

desenvolvimento infantil (ARCE, 2007). Esse desenvolvimento demanda e é mediado pelas 

aprendizagens. É fruto, portanto, de uma atuação planejada, qualitativa, afetuosa e 

compromissada dos profissionais de educação. 

 

O Currículo em Movimento da Educação Infantil faz leitura constante, uma vez que 

o mesmo se caracteriza pela organização curricular, contemplando os objetivos de 

aprendizagem em desenvolvimento, que são trabalhados no contexto da Educação Infantil. 

Ao se estruturar o Currículo, em âmbito dos campos experiências e eixos integradores, 

considera-se que ao realizar atividades, desenvolver projetos, vivenciar       experiências 

nas esferas de formação pessoal e social e conhecimento de mundo, e ao adotar as 

múltiplas linguagens expressas pelos campos de experiências, a criança tenha o direito de 

aprender. A organização sistemática, nessa etapa da Educação Básica da Educação 

Infantil, se refere aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança, tem como 

eixos estruturantes o educar e o cuidar, bem como o brincar e o interagir, não sendo mais 

trabalhado de forma com base em conteúdo, componentes curriculares ou áreas do 

conhecimento. Dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento emergem os cinco 

campos de experiência: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, 

cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, 
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relações e transformações. Conforme 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).   

O JI 404 Norte não trabalha com conteúdo, mas, sim, com a proposta pautada pelo 

Currículo em Movimento da Educação Infantil - SEEDF, tendo como objetivo, também, a 

integralidade da criança, proporcionando os direitos de aprendizagem e o desenvolvimento. 

Este direito é norteado em conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer, 

através das atividades orientadas, para despertar a curiosidade, a percepção, a criatividade 

e o senso investigativo. Dessa forma, a criança será conduzida a se tornar um protagonista 

no seu espaço, adquirindo uma atitude autônoma e aprendendo a viver no ambiente 

coletivo. 

  



59 

 

9. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA UNIDADE 
ESCOLAR 

 

Na organização do trabalho pedagógico, os profissionais do Jardim de Infância 404 

Norte, desenvolvem ações que são planejadas coletivamente, de forma efetiva e que são 

abertas ao processo avaliativo. O trabalho é realizado conforme o tempo, o ambiente, os 

materiais e articulado com a rotina de cada turma. A escola atende os 1º e 2º períodos; 

sendo quatro turmas de 1º período e quatro de 2º período, tendo em vista as orientações 

do Currículo em Movimento para a Educação Infantil da Secretaria de Educação do Distrito 

Federal.  

 

9.1 - COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E O PAPEL DO 

COORDENADOR PEDAGÓGICO NA UNIDADE ESCOLAR 
 

Nas escolas públicas do DF, o diálogo necessário para que assumamos 

concepções e práticas pedagógicas intencionais e significativas tem local para acontecer: 

as coordenações pedagógicas, como espaço-tempo privilegiado de formação continuada, 

planejamento, discussão do currículo e organização do trabalho pedagógico. 

As Coordenações Pedagógicas são momentos nos quais se tem a oportunidade de 

aprofundar os princípios que regem nossas experiências, atualizar suas metodologias, 

rever seu caminho pedagógico. No JI 404 Norte as coordenações contam com debates, 

filmes, formações, estudos, exposições, deliberações em conjunto sobre o andamento 

pedagógico das crianças, além de constantes revisões e acompanhamentos do 

planejamento escolar. 

A coordenação pedagógica, nas escolas da rede pública de ensino do Distrito 

Federal, prevista em Portaria, é resultante de conquista política dos professores, por meio 

de lutas históricas travadas durante anos, sob o argumento de que contribuiria para a 

melhoria da qualidade social da educação pública. O Distrito Federal é referência dessa 

conquista em relação aos demais estados e municípios brasileiros. A garantia desse 
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espaço-tempo reflete o compromisso do Estado com a valorização e a profissionalização 

dos profissionais da educação. (Orientação Pedagógica do PPP e da Coordenação 

Pedagógica nas Escolas/ SEEDF 2014, página 29). De acordo com o Regimento Escolar 

das Escolas da Rede Pública de Ensino do DF e as orientações da SEEDF, ao coordenador 

pedagógico compete articular e mobilizar a equipe escolar para elaborar, desenvolver e 

avaliar o Projeto Político-Pedagógico da escola. 

Ao Coordenador Pedagógico compete articular e mobilizar a equipe escolar para 

elaborar, desenvolver e avaliar o Projeto Político-Pedagógico, sempre com o apoio da 

equipe gestora e pedagógica da escola. Embora a construção de um grupo não seja tarefa 

fácil, conseguida num passe de mágica, a coesão e a cumplicidade do grupo são possíveis, 

desde que haja a disposição de todos em promover as mudanças a partir do Projeto 

Político-Pedagógico da escola, construído coletivamente. 

Conforme as orientações pedagógicas estabelecidas o coordenador pedagógico os 

seguintes tópicos: 

 

1 – Objetivos específicos 

● Desenvolver funções formadora, articuladora e transformadora do papel dos 

profissionais da educação no ambiente escolar; 

● Criar ações que viabilizem a formação do grupo para qualificação continuada 

desses profissionais, conduzindo mudanças dentro da sala de atividades e na dinâmica da 

escola, produzindo impacto bastante produtivo e atingindo as necessidades presentes; 

● Participar da elaboração, da implementação, do acompanhamento e da 

avaliação do Projeto Político - Pedagógico da instituição; 

● Desenvolver, em parceria com a crianças, estratégias para estimular a 

participação das famílias nas atividades desenvolvidas pela escola junto às crianças; 

● Estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na implementação das 

Orientações Pedagógicas, Currículo em Movimento da SEDF e Sustentabilidade, eixo 

norteador do trabalho desenvolvido historicamente na instituição; 
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● Orientar e acompanhar o planejamento e a execução das atividades 

pedagógicas, assegurando o direito de aprender das crianças; 

● Promover ações de formação continuada para os docentes e garantir 

momentos de troca de experiências no espaço da coordenação pedagógica; 

● Assumir atendimentos, diários, junto aos pais, aos funcionários, aos 

professores, além da responsabilidade de incentivo à promoção do PPP da UE; 

● Trabalhar com formação e informação dos docentes, uma vez que o espaço 

escolar é dinâmico e a reflexão é fundamental para a superação de obstáculos, socialização 

de experiências e fortalecimento das relações interpessoais; 

● Ampliar a Formação Continuada, dos profissionais da educação, nas 

diferentes áreas de atendimentos às pessoas com necessidades especiais; 

● Propor atividades visando à superação dos problemas diagnosticados e 

aperfeiçoamento do trabalho pedagógico. 

● Realizar em parceria com o serviço de Orientação Educacional um trabalho 

de orientação/intervenção nos casos de crianças com dificuldade de aprendizagem, 

problemas comportamentais ou familiares. 

● Realizar parcerias com a coordenação intermediária da UNIEB – CREE/PP 

visando a implementação do Currículo em Movimento e de orientações da DIINF – SUBEB. 

 
2. Ações/Estratégias 

 
● Auxiliar os docentes no diagnóstico dos saberes da sua turma; 

● Auxiliar os docentes no preenchimento da documentação 

pedagógica (Diário de Classe, Formulário de Adaptações/Adequações Curriculares, RDIC 

– (Relatório do Desenvolvimento Individual da Criança) coordenar a elaboração do 

planejamento (anual e mensal) das atividades  pedagógicas a serem desenvolvidas; 

● Orientar e acompanhar tanto a elaboração quanto a execução dos 

planejamentos e rotinas semanais nos diferentes Campos de Experiências; 

● Articular ações pedagógicas entre os diversos segmentos da 

unidade escolar e a Coordenação Regional de Ensino, assegurando o fluxo de informações 
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e o exercício da gestão democrática; 

● Divulgar e incentivar a participação dos professores em todas as 

ações pedagógicas promovidas pela SEEDF.  

 

3. Parcerias Envolvidas Nas Ações  

● Escola Natureza. 

● Família: Projeto no Atelier – atividade com argila 

Projeto Científico – Atividade com o Robô Soni – A composição e            importância 
da água. 

● Teatro do Detran – Educação no Trânsito. 

 

4. Público 

● Crianças; 

● Docentes; 

● Crianças; 

● Famílias. 
 
5. Cronograma 

 
Será desenvolvido no decorrer do ano letivo, sendo flexível, conforme a 

necessidade de cada objetivo apresentado 

                              

6. Avaliação das Ações 
 
A avaliação será realizada de forma participativa, contínua e sistemática, por meio 

da análise das ações desenvolvidas com relação ao Plano de ação e cumprimento dos 

objetivos propostos. É importante registrar que o espaço da coordenação coletiva será 

utilizado para que toda a equipe pedagógica possa participar da avaliação e das tomadas 

de decisões. 

 

9.2 - ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO 
CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA   EDUCAÇÃO 
 

A formação continuada dos profissionais da educação é uma forma de garantir mais 
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qualidade na educação, favorecendo melhores condições na prática pedagógica. E tem 

ainda como compromisso com a comunidade escolar em mostrar a sua preocupação com 

o futuro das crianças e valorização dos profissionais da educação. 

     Sendo assim, estabelece assim as seguintes estratégias: 

   
● Propiciar momentos e espaços para estudos, dos temas solicitados 

pela        Secretaria de Educação; 

● Orientar e incentivar para a realização de cursos oferecidos pela 

SEDF, EAPE e outras formações em geral; 

● Proporcionando reuniões, palestras e ciclos de estudos (Projeto 
Político Pedagógico); 

 
● Proporcionando atendimento, individualizado e coletivo, com as 

crianças, pais/responsáveis; 

● Promovendo atividades, em grupo, que propiciem uma integração 

coletiva com todo corpo docente; 

● Liberar o profissional, quando necessário, no horário de 

coordenação para a formação continuada; 

● Orientando e auxiliando o corpo docente na organização de 

programas e planos de ensino, instrumentos de avaliação de programas e apuração de 

resultados; 

● Manter informativos, como bilhetes, contendo o cardápio semanal e 

atividade extraclasse, que serão realizadas na escola. 

 

 
 

9.3 - PRÁTICAS METODOLÓGICAS ADOTADAS 
    

As Coordenações Pedagógicas são momentos nos quais se tem a oportunidade de 

aprofundar os princípios que regem nossas experiências, atualizar suas metodologias, 

rever seu caminho pedagógico. No JI 404 Norte as coordenações contam com debates, 
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filmes, formações, estudos, exposições, deliberações em conjunto sobre o andamento 

pedagógico das crianças, além de constantes revisões e acompanhamentos do 

planejamento escolar. 

 
 

9.4 - ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS, AMBIENTES, TEMPOS, 
ROTINA E DATAS COMEMORATIVAS 

 

A organização do trabalho pedagógico é de suma importância na condução e 

consolidação do processo educativo, sobretudo na Educação Infantil. Para orientar o 

trabalho pedagógico do desenvolvimento infantil, é preciso promover uma ação educativa 

devidamente planejada, efetiva e aberta ao processo avaliativo. Por isso, é imprescindível 

pensar os tempos, os ambientes, os materiais, bem como as rotinas que são organizadas 

nesse contexto educativo. 

Materiais 

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

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

gravetos, figuras, ferramentas, dentre outros. Esses podem ser recicláveis ou reutilizáveis, 

industrializados, artesanais, de uso individual 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 produto 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. 

 Tempos 

Quando a criança tem a oportunidade de participar de situações cotidianas que lidam 

com duração, periodicidade e sequência, ela consegue antecipar fatos, fazer planos e 

elaborar sua noção de tempo. Neste espaço, cabe uma breve consideração sobre as 
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possíveis denominações que um currículo pode comportar em relação à organização do 

trabalho pedagógico: atividades, temas geradores, projetos, vivências, entre outras. O 

importante é que essas estratégias sejam passíveis de atribuição de sentido por parte das 

crianças, e não sirvam apenas para mantê-las ocupadas ou controladas, afastando-as das 

experiências de vivenciar seu protagonismo infantil no processo educativo. Além disso, é 

importante considerar as necessidades e interesses das próprias crianças, ou seja, o tempo 

destinado às atividades precisa ser organizado a partir de suas manifestações, isso em 

relação às brincadeiras, de seus momentos de descanso e de outras questões que 

permeiam a organização do trabalho pedagógico no contexto da Educação Infantil. 

 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. A 

rotina pode ser o caminho para evitar atividades esvaziadas de sentido, rituais repetitivos, 

reprodução de regras e fazeres automatizados. Para tanto, é fundamental que a rotina seja 

dinâmica e flexível. Barbosa (2006) aponta que a rotina inflexível e desinteressante pode 

vir a ser “uma tecnologia de alienação” se não forem levados em consideração o ritmo, a 

participação, a relação com o mundo, a realização, a fruição, a liberdade, a consciência, a 

imaginação e as diversas formas de sociabilidade dos sujeitos nela envolvidos. A rotina é 

uma forma de organizar o coletivo infantil diário e, concomitantemente, espelha a Proposta 

Pedagógica da instituição de Educação Infantil. Ela é capaz ainda de apresentar quais as 

concepções de educação, de criança e de infância que se materializam no cotidiano 

educativo. Com o estabelecimento de objetivos claros e coerentes, a rotina promove 

aprendizagens, desenvolve a autonomia e a identidade, propicia o movimento corporal, a 

estimulação dos sentidos, a sensação de segurança e confiança, o suprimento das 

necessidades biológicas (alimentação, higiene e repouso), isso porque contém elementos 
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que devem proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento integral da criança. No caso da 

jornada em tempo integral, sugere-se que, no período da manhã, sejam incluídas atividades 

físicas, observando o tempo e a intensidade de calor ou frio. Já no período da tarde, podem 

ocorrer atividades como sono ou repouso e banho, ou seja, práticas sociais que envolvem 

as necessidades vitais dos seres humanos. Nas jornadas de tempo parcial, por serem mais 

curtas, tais práticas sociais aparecem com menor frequência, ainda que também estejam 

presentes. É essencial abrir espaço e reservar tempo para as brincadeiras, sejam livres ou 

dirigidas, isso em contextos de Educação Infantil de tempo integral ou parcial. Vale destacar 

que as ações da rotina devem se pautar nas necessidades das crianças, e não nas relações 

de trabalho dos adultos. Os horários de lanche, almoço, limpeza das salas, funcionamento 

da cozinha, ou seja, as atividades relacionadas às crianças precisam estar sintonizadas 

com suas próprias necessidades. Por vezes, as crianças querem ou propõem outros 

elementos que transgridam as formalidades da rotina, das jornadas integrais ou parciais, 

dos momentos instituídos pelos profissionais da educação, sejam no sono, na alimentação, 

na higiene, na “hora da atividade”, nas brincadeiras, entre outros. A partir da observação, é 

possível detectar como as crianças vivem o cotidiano da instituição de Educação Infantil. 

Esses sinais das crianças ajudam a apontar possibilidades que não se limitam às rotinas 

formalizadas e ainda oferecem subsídios para trazer à tona a valorização da infância em 

suas relações e práticas. Cresce a relevância de um planejamento cuidadoso, flexível, 

reflexivo que minimize o perigo da rotina ser monótona, distante e vazia de sentido para as 

crianças e até para os profissionais da educação. 

 
ROTINA JI 404 Norte 

 
1º Momento: Acolhimento/Música 

 
2º Momento - Sala de Atividades: Rodinha, Conversa, Lanche. 

 
3º Momento: Parque 

 
4º Momento: Informática/Biblioteca/ Espaço do Atelier e Espaço Científico/ 

Parquinho/ Casinha/ Atividade de Educação Física. 
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1º Bimestre 

1. Atividade 

● Acolhida das novas crianças – Ação desenvolvida por meio de roda 

de  conversa, brincadeiras, musicalização e trabalho com o corpo. 

1.1. Recursos Humanos e Materiais 

● Professores e direção 

● Aparelho de som, brinquedos e jogos didáticos. 

1.2. Objetivo Esperado   

● Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, atenção, 

limites e  atitudes de participação e cooperação; 

● Reconhecer e valorizar as conquistas corporais e a dos colegas 

 em diversas  situações;  

● Reconhecimento progressivo do próprio corpo em brincadeiras,  

jogos e demais  atividades, assim como na interação com os outros. 
 

 
2. Atividade: 

● Diagnóstico de aprendizagem e desenvolvimento das crianças – 

Ação desenvolvida por meio de atividades escritas e faladas  

    2.1. Humanos e Materiais: 

● Professores e direção 

● Livros, brinquedos, folhas, lápis de cor, giz de cera, cola e recorte 
de revistas. 

    2.2. Objetivo esperado: 

● Diagnosticar as crianças em sua aprendizagem em seu 
desenvolvimento; 

● Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a 
seus interesses e necessidades em situações diversas; 

● Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por 
meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas 
de expressão; 

● Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando 
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registros de letras por meio de escrita espontânea; 

● Reconhecer e valorizar o uso adequado das palavras 

 
3. Atividade: 

● Atividade cultural – ação desenvolvida por meio de fantasias e 

danças (festa de    carnaval) 

       3.1. Recursos Humanos e Materiais: 

● Professores e direção 

● Aparelho de som, maquiagem, fantasias diversas. 

       3.2. Objetivo esperado: 

● Criar e compartilhar por meio de movimentos de dança com outras 

crianças e      adultos; 

● Criar e compartilhar situações que envolvam movimentos, com 

outras crianças e com adultos; 

● Reconhecer e compartilhar, superar e ampliar os limites e as 

potencialidades    corporais; 

  

4. Atividade: 

● Conscientização e Promoção de Educação Inclusiva às crianças 

com Necessidades Educacionais Especiais – Ação desenvolvida por meio de vídeos, 

áudios e contação de histórias e ilustrações. 

 

4.1. Recursos Humanos e Materiais: 

● Professores e direção; 

● Aparelho de som, TV, livros, brinquedos, folhas, lápis de cor, giz de 
cera, cola e recorte de revistas, tintas diversas e folha de EVA. 

 

4.2. Objetivo esperado: 

● Demonstrar valorização das características de seu corpo (cor dos 

olhos, cabelos, pele) e respeitar as características dos outros (crianças e adultos) com os 

quais convive; 
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● Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm 

diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 

● Expressar-se usando imagens e gestos, representando ideias e 

fazendo relações; 

● Comunicar-se por meio da linguagem oral com seus pares e com os 

adultos, expressando clareza de pensamentos; 

● Realizar procedimentos de leitura, de textos literários e não 

literários, apoiando- se em modelos de outras pessoas, mesmo não lendo de forma 

convencional. 

 

5. Atividade 

● Conscientização do uso sustentável da água – Ação desenvolvida 

por meio de palestra, passeio pela escola para conhecer o reaproveitamento da água, do 

bebedouro para irrigação da horta; desenhos, música e plantio de mudas. 

5.1. Recursos Humanos e Materiais: 

● Professores e direção; 

● Aparelho de som, TV, livros, brinquedos, folhas, lápis de cor, giz de 

cera, cola e recorte de revistas, tintas diversas e folha de EVA; 

● Mudas de plantas, adubos, fertilizantes. 

  

5.2. Objetivo esperado: 

● Realizar ações relacionadas ao consumo sustentável e atitudes  

reciclar desenvolvendo práticas de cuidado com o meio ambiente 

● Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, 

resultantes de ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e 

artificiais. 

 
 

6. Atividade 

● Atividade de exploração do tema eu, o outro e o meio – Ação 

desenvolvida por meio de cênicas, músicas, plásticas, escrita e literatura. 
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6.1. Recursos Humanos e Materiais: 

● Professores e direção; 

● Aparelho de som, TV, livros, brinquedos, folhas, lápis de cor, giz de 
cera, cola e recorte de revistas, tintas diversas e folha de EVA; 

● Mudas de plantas, adubos, fertilizantes. 

 

6.2. Objetivo esperado: 
 

● Reconhecer sua história, individual e coletiva, por meio de 

construção de linha de tempo e árvore genealógica, identificando e respeitando diferentes 

configurações familiares; 

● Reconhecer sua imagem no espelho e em diferentes fotografias; 

● Cuidar de sua higiene, alimentação, conforto e aparência; 

● Demonstrar interesse em situações individuais e coletivas de leitura, 

como forma de vivência estética; 

● Explicar o próprio desenho e tentar fazer o mesmo com o dos 

colegas; 

● Reconhecer e identificar, de diversas formas, o próprio nome e o 

nome dos colegas; 

● Recriar, de forma gráfica (desenho ou escrita espontânea), as 

histórias ouvida; 

● Escrever o próprio nome e reconhecer a sua importância e sua 

utilidade  como elemento de identificação pessoal. 

 
 

7. Atividade 

● Atividade de datas comemorativas: Páscoa, dia do índio e 

aniversário de Brasília – Ação desenvolvida por meio de cênicas, músicas, plásticas, 

escrita, literatura, excursão (pontos turísticos de Brasília), exposição da releitura das obras 

de artes referentes aos monumentos de Brasília, da artista plástica Julia de Santos Baptista. 

 

7.1. Recursos Humanos e Materiais: 
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● Professores e direção 

● Aparelho de som, TV, livros, brinquedos, folhas, lápis de cor, giz de 
cera, cola e recorte de revistas, tintas diversas e folha de EVA, e ônibus. 

 

7.2. Objetivo esperado: 

● Vivenciar, respeitar e conhecer a cultura de diferentes povos; 

compartilhar as narrativas após leitura de histórias sobre Brasília e sobre o Cerrado; 

● Compreender que as regras são passíveis de questionamento, 

discussão e reformulação entre os elementos do grupo; 

● Conhecer e discutir acerca da história de Brasília, curiosidades e a 

história de vida das pessoas que constituem esse contexto; 

● Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em 

brincadeiras e jogos, na escuta e reconto de histórias, em atividades artísticas, entre outras; 

● Participar de pesquisas sobre o repertório de jogos, brincadeiras, 

brinquedos, festejos, histórias e modos de vida das crianças, característicos de diferentes 

culturas e da tradição cultural de sua comunidade; 

● Ampliar o repertório e a criação de produções artísticas individuais 

e coletivas, nas diversas linguagens artísticas, desenvolvendo a dimensão estética da arte; 

● Criar livremente utilizando diversos materiais (lápis; gizão de cera; 

canetas grandes; papéis de tamanhos, cores, texturas e formatos variados; colas líquidas 

e em bastão; tintas variadas, de pintura a dedo, com pincéis grandes, grossos e finos; entre 

outros), expressando sua arte por meio de desenho, pintura, colagem, escultura, 

modelagens; 

● Vivenciar, respeitar e conhecer a cultura de diferentes povos; 

● Identificar formas geométricas em apreciação de obras de arte, 

desenhos, pinturas, colagens etc 

 

 

2º Bimestre: 

1. Atividade 

● Atividade da Semana para Vida – Ação desenvolvida por meio de 

cênicas, músicas, plásticas, escrita literatura e expressão corporal. 
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● Atividade Artística Plástica da releitura   do grafitagem do Daniel 

Silveira. 

    1.1. Humanos e Materiais: 

● Professores e direção 

● Aparelho de som, brinquedos e jogos didáticos. 

    1.1. Objetivo esperado: 

● Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, atenção, 

limites e  atitudes de participação e cooperação; 

● Reconhecer e valorizar as conquistas corporais e a dos colegas 

 em diversas  situações;  

● Reconhecimento progressivo do próprio corpo em brincadeiras,  

jogos e demais  atividades, assim como na interação com os outros. 

 
 
2. Atividade 

● Atividade Comemorativa do Dia da Família – Ação desenvolvida por 

meio de cênicas, músicas, plásticas, escrita, literatura e festa da família. 
 

2.1 Recursos Humanos e Materiais: 

● Professores, direção e crianças 

● Aparelho de som, TV, livros, brinquedos, folhas, lápis de cor, giz de 

cera, cola e recorte de revistas, tintas diversas e folha de EVA, 

     2.2 Objetivo esperado: 

● Identificar-se como membro de diversos grupos sociais (família, 

instituição de Educação Infantil) e distinguir seu papel dentro de cada um; 

 

● Realizar circuitos de locomoção: arrastar, rolar, saltar, pular com um 

pé ou com os dois, fazer estrelinha, andar; 

● Praticar atividades de relaxamento pelo controle da respiração e 

escuta de variados sons; 

● Criar e participar de atividades de locomoção (andar, correr, saltar, 

trotar etc.), de variadas formas (rápido, devagar, câmera lenta); 
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● Reconhecer, participar e valorizar as manifestações culturais como 

um patrimônio imaterial (quadrilhas, brincadeiras de roda, brincadeiras cantadas etc.). 

 

 
3. Atividade: 

● Atividade sobre Dia Nacional da Educação Ambiental – Ação desenvolvida 

exploração da horta, minhocário e compostagem. 

     3.1. Recursos Humanos e Materiais: 

● Professores, direção 
 

     3.2. Objetivo esperado: 

● Compartilhar com outras crianças situações de cuidado de plantas 

nos espações da instituição e fora dela; 

● Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando as 

suas propriedades; 

● Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, 

resultantes de ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e 

artificiais; 

● Observar e explorar a paisagem do entorno da instituição de 

Educação Infantil; 

● Identificar componentes que formam determinadas paisagens do 

meio ambiente (rios, vegetações, construções, campos, mar, montanhas, seres vivos), 

distinguindo entre paisagens naturais e modificadas (pela ação humana ou pela ação da 

natureza), de modo a desenvolver atitudes de respeito e cuidado; 

● Valorizar os cuidados básicos com os animais (higienização, 

vacinação, alimentação, carinho) e com as plantas (cultivo de hortas, jardins). 

 

 

4. Atividade: 

● Atividade Festa Junina – Ação desenvolvida por música, dança, cênicas e 

plástica. 

 

  4.1. Recursos Humanos e Materiais: 
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● Professores, direção e crianças; 

● Aparelho de som, comidas típicas e fantasias; 
 

     4.2. Objetivo esperado: 

● Participar, reconhecer e valorizar as diversas manifestações 

culturais, com brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos, e canções tradicionais e 

demais manifestações que digam respeito as tradições culturais e sua comunidade e de 

outras; 

● Explorar, vivenciar e organizar movimentos corporais por meio de 

vários tipos de sons e músicas de diversos estilos e cultura; 

● Participar e reconhecer os processos simbólicos, por meio da 

dramatização de histórias, músicas, entre outros, tendo o corpo como protagonista; 

● Explorar, vivenciar e organizar movimentos corporais por meio de 

vários tipos de sons e músicas de diversos estilos e culturas; 

● Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita 

espontânea), em situações com função social significativa; 

● Vivenciar, respeitar e conhecer a história de brincadeiras de 

diferentes culturas; 

● Vivenciar, respeitar e conhecer a cultura de diferentes povos; 

  
 

3º Bimestre 

1. Atividade 

● Atividade sobre o Patrimônio Cultural e Folclores – Ação 

desenvolvida por meio de cênicas, músicas, plásticas, escrita, literatura e exposição de 

trabalho artístico. 

1.1. Recursos Humanos e Materiais 

● Professores e direção 

● Aparelho de som, TV, livros, brinquedos, folhas, lápis de cor, giz de 
cera, cola e recorte de revistas, tintas diversas e folha de EVA. 

1.2. Objetivo esperado: 

● Reconhecer, participar e valorizar as manifestações culturais como 
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patrimônio imaterial (brincadeiras de roda e contadas), recitar parlendas, adivinhas, 

canções, poemas e trava-línguas. 

● Vivenciar, respeitar e conhecer a história de brincadeiras de 

diferentes culturas; 

● Vivenciar, respeitar e conhecer a cultura de diferentes povos; 

● Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em 

brincadeiras e jogos, na escuta e reconto de histórias, em atividades artísticas, entre outras. 

● Reconhecer, participar e valorizar as manifestações culturais como 

um patrimônio imaterial (quadrilhas, brincadeiras de roda, brincadeiras cantadas etc; 

● Manusear e experimentar materiais diversos (jornais, papel, 

papelão, embalagens, objetos, dentre outros) em diferentes planos, texturas e espaços, 

criando objetos artísticos; 

● Experimentar e reconhecer a relação entre 

texturas/objetos/materiais, utilizando-os em diversas criações artísticas; 

● Criar pequenas paródias individuais e coletivas; 

● Criar livremente figuras humanas, de animais, de objetos e de cenas 

por meio de desenhos, pinturas, colagens e modelagens, contextualizando-as 

intencionalmente; 

● Desenhar e criar narrativas de histórias, lugares e acontecimentos. 

● Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de 

encenações, definindo os contextos e os personagens, a estrutura da história; Criar e 

reconhecer a auto expressão nas brincadeiras de faz de conta, lançando mão da 

imaginação e memória. 

2. Atividade 

● Atividade da Plenarinha (realizada ao longo do ano) – promovida 

pela SEDF para debater assuntos de interesse da educação, sendo mais um espaço para 

troca de experiências: acerca do tema “Criança arteira: faço arte, faço parte”. 

2.1  Recursos Humanos e Materiais 

● Professores e direção 
 
        2.2. Objetivo esperado: 
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● Promover a interlocução, a troca e a interação entre os campos de 

experiências, professores e a criança; 

● Desenvolver a consciência artística, imaginar e criar possibilidades 

para propiciar às crianças momentos que tenham significado para elas e que estejam 

repletos de criação artística; 

● Apresentar o Guia Plenarinha com estudo sobre o tema na 

Coordenação Coletiva para início da aplicação do Projeto. 

● Buscar uma forma de envolvimento e parceira com a família, dentro 

de uma proposta já direcionada com o tema: “Criança arteira: faço arte, faço parte”, pelos 

organizadores deste evento. 

● Criar as estratégias para as atividades para serem apresentadas. 

 

3. Atividade 

3.1 . Recursos Humanos e Materiais 

● Professores, direção e UNIEB; 

● Materiais com argila, tintas, vários papeis. 

 
             3.2. Objetivo esperado: 

● Participar e reconhecer os processos simbólicos, músicas, entre 

outros, tendo o corpo como protagonista; 

● Dominar o equilíbrio corporal em diferentes situações de 

movimentos (andando em linha reta, parado, pulando, saltando); 

● Ampliar as possibilidades de desenvolvimento da coordenação 

motora global, danças; 

● Criar e participar de atividades de locomoção (andar, correr, saltar, 

trotar etc.), 

● Demonstrar as habilidades de caminhar, correr, saltar, saltitar, 

pular, escorregar, rolar etc., visando à orientação espacial e à lateralidade danças; 

● Participar de brincadeiras por meio de ações corporais, em que se 

utilizem os conceitos de: antes/depois, curto/longo, cedo/tarde, lento/rápido, forte/fraco. 
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4. Atividade 

● Dia da Passeata– Ação desenvolvida por meio músicas, plásticas, 

escrita, literatura e passeio pela quadra da escola. 

4.1 Recursos Humanos e Materiais: 

● Professores e direção 

● Aparelho de som, TV, livros, brinquedos, folhas, lápis de cor, giz de 
cera, cola e recorte de revistas, tintas diversas e folha de EVA 

4.2 Objetivo esperado: 

● Cantar músicas para formação de repertório sobre

 consciência da sustentabilidade e meio ambiente; 

● Compreender as regras sociais por meio da fala e da brincadeira, 

elaborando novos comportamentos; 

● e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de 

ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais; 

● Observar e explorar a paisagem do entorno da instituição de 

Educação Infantil; 

● Realizar ações relacionadas ao consumo sustentável (economia de 

matéria prima, água, energia) e atitudes como reduzir, reciclar e reutilizar, desenvolvendo 

práticas de cuidado com o meio ambiente; 

● Compreender e incentivar entre seus pares a conservação, o uso 

racional e o reaproveitamento de objetos utilizados individual e coletivamente; 

● Compreender as necessidades vitais dos seres vivos, discutindo a 

importância da preservação de seu habitat natural para a satisfação de tais necessidades;  

● Identificar alguns animais ameaçados de extinção, desenvolvendo 

pensamento crítico sobre a caça e a criação em cativeiro. 

 
5. Atividade 

 
● Atividade Dia das Crianças– Ação desenvolvida por meio músicas, 

plásticas, escrita, literatura e atividades com banho de mangueira, festival de sorvete. 

 

5.1 Recursos Humanos e Materiais: 
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● Professores e direção; 

● Aparelho de som, TV, livros e jogos; 

 

5.2 Objetivo esperado 

● Reconhecimento progressivo do próprio corpo em brincadeiras, 

jogos e demais atividades, assim como na interação com os outros. 

● Compreender as regras sociais por meio da fala e da brincadeira, 

elaborando novos comportamentos; 

● Reconhecer e valorizar as brincadeiras da cultura infantil, de acordo 

com as regras estabelecidas (brincar de pique-esconde, entre outras brincadeiras); 

● Reconhecer sua atuação de forma individual e coletiva em 

brincadeiras livres e dirigidas, entre outras atividades. 

● Reconhecer e expressar as características dos diferentes papeis 

sociais nas brincadeiras de faz de conta. 

● Ampliar progressivamente as possibilidades de apreciação de 

dramatizações, criação de histórias, apresentações e jogos teatrais, observando suas 

temáticas. 

● Explorar diferentes sons produzidos com o corpo e reconhecê-los 

como forma de comunicação (assoviar, estalar os dedos, bater palmas, bater o pé etc.). 

Acompanhar o registro de números em situações do cotidiano: a quantidade de crianças 

(presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza (bonecas, bolas etc.) 

 
4º Bimestre  

 

1. Atividade 

● Dia da Consciência Negra– Ação desenvolvida por meio músicas, 

plásticas, escrita, literatura. 

1.1 Recursos Humanos e Materiais 

● Professores e direção 

● Aparelho de som, TV, livros, brinquedos, folhas, lápis de cor, giz de 

cera, cola e recorte de revistas, tintas diversas e folha de EVA. 

1.2 Objetivo esperado: 
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● Reconhecer as diferenças culturais, estabelecendo relações de 

aprendizagem mútua, respeito e igualdade social. 

● Desenvolver, gradativamente, atitudes antirracistas, antissexistas, 

anti- homofóbicas e antibullying. 

● Explorar, vivenciar e organizar movimentos corporais por meio de 

vários tipos de sons e músicas de diversos estilos e culturas. 

● Reconhecer e valorizar a oralidade como forma de expressar 

desejos, experiências, necessidades e opiniões. 

 

2. Atividade 

● Atividade da Cantata – Ação desenvolvida por meio músicas, 

plásticas, escrita e   literatura. 

Recursos Humanos e Materiais: 

● Professores e direção; 

● Aparelho de som e Corpo 

 

Objetivo esperado: 

● Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de 

sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em 

brincadeiras, dança, teatro, música, entre outros; 

● Reconhecer e valorizar as conquistas corporais e a dos colegas em 

diversas situações; 

● Criar e valorizar movimentos pela utilização de diferentes 

modalidades de dança;Adequar gestos, movimentos e ritmos corporais a suas 

necessidades, intenções e ambientes, para desenvolver a independência; 

● Reconhecer, participar e valorizar as manifestações culturais como 

um patrimônio imaterial (quadrilhas, brincadeiras de roda, brincadeiras cantadas etc.); 

● Participar e reconhecer os processos simbólicos, por meio da 

dramatização de histórias, músicas, entre outros, tendo o corpo como protagonista. 
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9.5 - RELAÇÃO UNIDADE ESCOLAR - COMUNIDADE 
 

Quanto ao suporte à integração família-escola, o JI 404 N, reconhece e respeita as 

diferentes formas de organização das famílias e prioriza momentos de diálogo e escuta, 

buscando, em seu cotidiano, estabelecer estreita comunicação, fazendo uso, para tanto, de 

meios através do WhatsApp, Google Meet e telefone. Em 2020, a escola teve acrescido ao 

seu quadro de equipe escolar, uma Orientadora Pedagógica que acompanha e avalia as 

crianças, juntamente com as famílias. O papel do Serviço de Orientação Educacional 

contribui para o processo educativo, a partir de uma prática dialogada com as crianças com 

a finalidade, também, de fortalecer a rede social e interinstitucional. 

 

9.6 - INCLUSÃO NA UNIDADE ESCOLAR 

O JI 404 Norte está vinculado às práticas de inclusão visando ao acolhimento e 

inserção das crianças com necessidades educacionais especiais, atendendo assim aos 

princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

O objetivo da educação inclusiva é educar todas as crianças, sem distinção e com 

qualidade, favorecendo condições de acessibilidade, permanência e promovendo seu 

processo de aprendizagem e desenvolvimento. Assim, a sala de atividades representa o 

espaço real de inclusão, uma vez que as diferenças se apresentam como fator que contribui 

para  a convivência com a heterogeneidade, em um ambiente inclusivo e de 

enriquecimento. 

Na perspectiva da educação especial inclusiva, cabe destacar que a educação 

especial tem como objetivo assegurar a inclusão escolar das crianças com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas turmas 

comuns de educação inclusiva.  

Como escola inclusiva, é feito um trabalho com as crianças com Necessidades 

Educacionais Especiais. Estes estão inseridos em turmas inclusivas, possibilitando, assim, 

a interação dos mesmos com os colegas e o incentivo ao respeito à diversidade, sem 

discriminações, possibilitando às crianças, como um todo, aprender a respeitar as 
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diferenças como constantes na vida.  

O JI 404 Norte atende crianças com Necessidades Educacionais Especiais e 

trabalha com a formação integral, onde promove uma interação, acolhida e escuta sensível, 

atenta e com intencionalidade educativa. O profissional da educação procura atender, 

conforme as orientações do Currículo em Movimento da Educação Infantil, as necessidades 

e interesses infantis, suas formas de expressão e seu direito de se desenvolver e conhecer 

o mundo nas relações com os outros sujeitos, com e sem necessidades específicas. 

 

9.7 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

A Orientação Educacional tem sua prática educativa na perspectiva da Educação 

em e para Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, desenvolvendo 

um trabalho pautado no Currículo em Movimento da Educação Infantil. O SOE promove e 

auxilia os vários instrumentos de participação nos programas e projetos educacionais, 

criando assim, uma comunicação com a comunidade escolar e as associações/instâncias 

a ela vinculadas. As ações em parcerias são articuladas com diversos setores da Secretaria 

de Educação DF e outras Redes Intersetoriais de promoção, para garantia e defesa do 

direito dos estudantes da rede pública de ensino. 

O atendimento do SOE no JI 404 Norte funciona no sentido de planejar, coordenar, 

implementar e avaliar o desenvolvimento de ações pedagógicas para a criança, 

professores, famílias e/ou responsáveis legais. Compete ainda, identificar os fatores que 

interferem no processo de ensino-aprendizagem; assessorar a equipe técnica-pedagógica 

no que se refere ao processo de ensino-aprendizagem, fomentando o processo de 

informação educacional e profissional; promove projetos que auxilia na mediação de 

conflitos. 

  

9.8 -  ATUAÇÃO DOS EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS 
 

Os Educadores Sociais Voluntários desenvolvem uma rotina diária, perfazendo o 

período de 4(quatro) horas, acompanhando as atividades de crianças com Necessidades 
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Educacionais Especiais. Suas atribuições são: cuidar dessas crianças, acompanhando nas 

atividades pedagógicas, alimentação e higienização, sendo acompanhadas pela professora 

referência. O horário de trabalho no turno matutino é de 8h às 12hs e no turno vespertino, 

14hs às 18hs.  

O JI 404 Norte tem oito crianças matriculadas com Necessidades Educacionais 

Especiais, sendo 06 cursando o 1º período e 05 no 2º período. 

Crianças com Transtorno do Global de Desenvolvimento/Autismo 

 
Total: 10 crianças 

 
Crianças com Síndrome de Down/Deficiência Intelectual 

 
Total: 01 criança 

 
 

9.9 - ATUAÇÃO DOS PARCEIROS DA UNIDADE ESCOLAR 
  

Possuímos também, o apoio de empresas que nos auxiliam dentro do Programa 

Parceiros da Escola. São elas: 

● Banco de Brasília (BRB); 

● Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater) 

● Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap); 

● Administração de Brasília e Prefeitura da Quadra. 

● Caixa Econômica Federal – CEF 

Estas empresas têm nos auxiliado muito na conservação da escola, nos eventos 

como a festa junina, festa da família, culminância da páscoa, dia dos professores, dia das 

crianças, e outros, e nos trabalhos que são propostos pedagogicamente. 

 
 

9.10 - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 
 

Dentro dos espaços físicos, a escola possui um laboratório de Informática, que 

oferece as crianças a oportunidade de trabalhar com o mundo digital, desenvolvendo um 
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trabalho conjunto com o educador e todas as crianças de forma transversal durante o ano, 

proporcionando uma aprendizagem e desenvolvimento dinâmico e prazeroso.  

O laboratório de informática oportuniza que as crianças manipulem os computadores 

como novos brinquedos, possíveis de serem descobertos, explorados e utilizados como 

instrumentos de novas aprendizagens e visa dar a condição de utilização dessas vivências 

na escola para que as crianças alcancem os direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento conforme o Currículo em Movimento da Educação Infantil (2018).  

O horário de informática consta da rotina da semana, sendo um momento de 

atividade, 1 vez por semana, com duração de 40 minutos. O responsável é o professor 

Daniel Ribeiro dos Santos que desenvolve um trabalho articulado com as professoras 

referência da sala de atividades. As atividades são preparadas com temas referentes ao 

planejamento realizados nas coletivas. 

 
 

9.11 -  SALA DE LEITURA 
 

Os encontros com as crianças serão toda semana, onde elas irão à biblioteca e 

escolherão o livro para ser compartilhado com a família. Depois, cada criança terá 

oportunidade de recontar a sua história escolhida na rodinha da sala. As professoras irão 

utilizar de recursos e estratégias para fixação desta atividade, tais como: Histórias em 

gravuras; Teatro com Fantoches; Contos; Lendas; Parlendas; Teatro de fantoches; Teatro 

de varas e sombras; filmes; Dramatizações. 

Em todas os encontros, são realizadas atividades relacionadas ao tema trabalhado, 

tais como: recorte e colagem, pintura, desenho espontâneo, relatos orais, mímicas. 

 

 

9.12 - ESTRATÉGIAS PARA A MANUTENÇÃO DO VÍNCULO COM A 
UNIDADE ESCOLAR   

 

   O JI 404 Norte tem procurado, através do diálogo e da parceria com toda a 

crianças, ações que possam aprimorar a qualidade escolar no cotidiano de suas crianças.  



84 

 

Estratégias como, durante as coletivas, o levantamento feito pelas professoras referentes 

às crianças infrequentes. Para estreitar o diálogo entres as famílias de cada criança, a 

criação de grupos de WhatsApp de cada sala de atividade, tendo uma mãe como 

representante de cada grupo. Também, a agenda tem sido um instrumento fundamental 

para a comunicação e diálogo rápido quanto aos assuntos pedagógicos e disciplinares. 

 

9.13 - PROGRAMAS E PROJETOS ESPECÍFICOS 

Os projetos favorecem a organização didática, permitindo diferentes modos de 

organização curricular. Pode ser utilizado, por exemplo, em momentos específicos do 

desenvolvimento curricular de modo a envolver mais de um professor e uma turma, articular 

o trabalho de várias áreas, ou realizar-se no interior de uma única área. 

A organização do projeto deverá ser previamente planejada de forma a comportar 

as atividades que se pretende realizar dentro do tempo e do espaço que se dispõe. Além 

disso, devem ser incluídas no planejamento, saídas da escola para trabalho prático, para 

contato com instituições e organizações. 

O JI 404 N, trabalha com um projeto macro denominado “Pequeno Protagonista no 

Mundo Sustentável”, que procura incentivar as crianças a desenvolverem seu senso 

investigativo, explorador, expressivo e criativo. Com isso, tornar-se um sujeito ativo e 

consciente do seu meio ambiente.  

Portanto, a escola desenvolve seus programas e projetos de acordo com os temas 

transversais, valores e temas geradores, procurando construir um mundo melhor e mais 

sustentável. É de suma importância a conscientização da preservação do meio ambiente 

para a nossa vida e de todos os seres vivos. Sendo tais programas e projetos: Horta 

Escolar, Leitura – Viagem Fantástica, Rádio Live Jardim e Família e os seus talentos, 

Plenarinha: “Criança arteira: faço arte, faço parte”, Detran nas Escolas, Circuito de Ciências; 

“Convivência Escolar e Cultura de Paz”; Alimentação na Educação Infantil: mais que cuidar; 

Educação Patrimonial. 
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9.14 - PROJETOS DESENVOLVIDOS POR MEIO DE ADESÃO 
 

O JI 404 Norte também procura trazer programas que promovem a formação da 

criança em sua integralidade, sua consciência crítica e de cidadania. Como o programa, 

Detran nas Escolas, que tem sido de grande contribuição e parceria para nossa instituição 

escolar. A cada ano letivo, dentro do planejamento pedagógico, é agendado a participação 

deste programa nas atividades a serem desenvolvidas para as crianças. 

 

Programa de Detran nas escolas  

 

A proposta do Detran de trabalhar a Educação para o Trânsito, em parceria com a 

SEDF, na Educação Infantil trazendo uma conscientização de princípios éticos, políticos e 

estéticos articulando com DCNEI e Currículo em Movimento da EI, procurando apresentar 

de forma lúdica e com os eixos do brincar e interagir. Os objetivos visam à segurança 

individual e coletiva, em colaboração na construção de um espaço público democrático e 

equitativo e utiliza diferentes linguagens e brincadeiras para desenvolver atividade 

relacionadas à convivência no trânsito: desenvolve as relações interpessoais, no modo de 

ser e de estar com os outros, no respeito às regras e a segurança no espaço público. 

(DETRAN/DF 2022; Internet) 

 
  



86 

 

10. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

 

 

A Educação Infantil, segundo o artigo 29 da LDB, tem como finalidade “o 

desenvolvimento integral da criança até 05 anos em seus aspectos físico e psicológico, 

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

A avaliação das crianças tem como referência os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento expressos no Currículo em Movimento da Educação Infantil (2018) e não 

deve assumir finalidades seletivas e classificatórias, tampouco uma prática para avanços 

de estudos. - A ação avaliativa, na Educação Infantil, dá-se no sentido de compreender os 

processos, e não os produtos das atividades. Assim, por meio das brincadeiras e 

interações, os profissionais da educação acompanham como as crianças recepcionam 

suas propostas e como se apropriam do patrimônio cultural da humanidade, como se 

posicionam nas relações sociais, como desenvolvem a criatividade, a imaginação, as 

experimentações e vivências e o fazem não para atribuir notas ou atestar fracassos ou 

avanços, mas para, de acordo com Vigotski (2012a), atuar na zona de desenvolvimento 

iminente, a fim de colaborar com o desenvolvimento de novas formações nas crianças 

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

As transformações sociais nos últimos anos estão exigindo mudanças no sistema 

educacional e mostram que todos devem estar envolvidos no processo de aprendizagem. 

Uma boa escola hoje, não se constrói apenas com espaços adequados e bons 

profissionais, mas sim com análise e levando em consideração todo contexto, as pessoas 

e principalmente os processos envolvidos, (Bronfrenbrenner, 2011). Assim, deve-se 

conhecer a realidade da comunidade interna e externa na qual se está inserido. 

Segundo Hoffmann (2000), avaliar nesse novo paradigma é dinamizar 

oportunidades de ação/reflexão/ação, num acompanhamento permanente do professor e 

este deve propiciar a criança em seu processo de pesquisa e aquisição de conhecimento, 

reflexões acerca do mundo, formando seres críticos libertários e participativos na 

construção de verdades formuladas e reformuladas. Se avaliar é sinônimo de melhorar, 
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esta melhoria se refere à criança, ao currículo, ao professor e, a escola. 

Ao garantir o desenvolvimento integral das crianças e a cada uma delas o acesso 

aos direitos de aprendizagens e desenvolvimento nas suas diferentes linguagens, 

convivendo e interagindo com seus pares e com pessoas adultas possibilitará segundo a 

legislação vigente mais oportunidade para desenvolver de maneira integral as crianças, 

refletindo assim em uma sociedade mais justa e permeada pelo respeito. 

A avaliação para as aprendizagens, na escola, é entendida como parte do processo 

de educar e aprender. Por isso, ganha um caráter formativo, uma vez que redimensiona o 

planejamento do professor e, consequentemente, sua prática. Apresenta-se como 

elemento de identificação e diagnóstico, mais do que elemento determinante de valores ou 

julgamentos. Segundo Luckesi (2002), existem várias modalidades de avaliação. Dentre 

elas à avaliação classificatória. Nessa perspectiva, a escola não concebe a lógica da 

avaliação seletiva e classificatória que se constitui em um mecanismo arbitrário de controle 

da realidade. 

A avaliação possui diversas funções; contudo, a Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal - SEEDF entende que, na avaliação formativa, estão as melhores 

intenções para acolher, apreciar e avaliar o que se ensina e o que se aprende. Avaliar para 

incluir, incluir para aprender e aprender para desenvolver-se: eis a perspectiva avaliativa 

adotada. (Conforme as Diretrizes de Avaliação - SEEDF (2014). 

O JI 404 Norte, em sua ação avaliativa procura compreender os processos, e não 

os produtos das atividades, pois é através de um processo sensível, sistemático e muito 

cuidadoso, considera que a avaliação das crianças é direcionada para o alcance dos 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento expressos no Currículo. Procurando 

responder à avaliação para incluir, para garantir que a criança continue no caminho certo. 

O Jardim de Infância 404 Norte, possui um corpo docente responsável, com boa 

qualificação profissional e que está sempre se aperfeiçoando, buscando cursos, 

especializações e mestrados para melhoria do trabalho. A Coordenação Pedagógica      

exerce seu papel com muito empenho e dinamicidade, possibilitando uma maior interação 

e autoavaliação entre os professores no planejamento e execução das atividades 
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pedagógicas. 

As Coordenações Pedagógicas são momentos nos quais se tem a oportunidade de 

aprofundar os princípios que regem nossas experiências, atualizar suas metodologias, 

rever seu caminho pedagógico. No JI 404 Norte as coordenações contam com debates, 

filmes, formações, estudos, exposições, deliberações em conjunto sobre o andamento 

pedagógico das crianças, além de constantes revisões e acompanhamentos do 

planejamento escolar. 

Percebe-se que a avaliação dentro desta escola tem caráter formativo e 

informativo, que irá retroalimentar todo processo de aprendizagem. Ela será feita através 

da observação crítica das atividades, brincadeiras e interações das crianças no dia a dia 

(relatórios, portfólios, fichas, fotografias, desenhos, álbuns etc.), e será registrada em 

documentos específicos que permitam as famílias conhecerem o trabalho da instituição 

junto as crianças e como estão se desenvolvendo (relatórios semestrais). 

A avaliação é tida como algo constante nesta escola e também é feita no parque. 

O espaço é adequado e possui brinquedos diversificados, foi recentemente avaliado, 

corrigindo problemas nos brinquedos e sua areia trocada. As crianças são observadas ao 

brincar e são sempre acompanhadas por um adulto. A escola também tem um pátio interno, 

amplo e coberto, o que oportuniza a realização de atividades recreativas direcionadas pelos 

professores. 

A avaliação é constante e diária, sendo em um primeiro momento diagnóstica a fim 

de identificar as dificuldades de aprendizagem de cada criança, depois interventiva com 

ajuda de apoio de direção, fazendo um trabalho de orientação com as crianças e a família. 

Durante o todo ano, serão realizadas reuniões quinzenais (por período ou etapa) e 

semanais com caráter de avaliação juntamente com a coordenação pedagógica onde serão 

definidas e revista as estratégias operacionais previstas para o período. Além disso, está 

previsto no Calendário Escolar uma reunião pedagógica bimestral para avaliação de todo 

o trabalho escolar em nível administrativo e pedagógico, analisando o desempenho e 

desenvolvimento das crianças no decorrer do processo de aprendizagem e 

desenvolvimento, como instrumento do conselho de classe. 
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O conselho de classe é um dos momentos mais importantes nos debates entre os 

professores e a equipe pedagógica onde se busca o diálogo e alinhamento de ideias que 

são fundamentais para que este jardim consiga atingir suas metas e melhorar o 

desempenho das crianças. 

O conselho de classe acontece bimestralmente antes da reunião com os pais e 

responsáveis. Sendo um o momento em que professores, equipe pedagógica e direção se 

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

garantir a efetivação do processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. 

Cabe à equipe pedagógica e direção a organização, articulação e 

acompanhamento de todo o processo do Conselho de Classe, bem como a mediação das 

discussões que deverão favorecer o desenvolvimento das práticas pedagógicas e suas 

avaliações de aprendizagem, nos projetos e programas de parcerias e ampliação de uma 

avaliação para as aprendizagens, envolvendo professores e equipe gestora. 

A Avaliação Institucional tem sido um trabalho fundamental para estabelecer 

referentes indicativos da qualidade e proporcionando um processo de avaliação da escola 

que possibilita o desenvolvimento do projeto político-pedagógico. Com isto, a Unidade 

Escolar promove momentos significativos para realizar estas avaliações, tais como a 

Semana Pedagógica e o encerramento do ano letivo, através de formulários/questionários. 

Dias letivos móveis/temáticos são estabelecidos conforme as orientações da 

Secretaria de Educação DF, que permite ajustes se necessários para os dias flexíveis e a 

escolha para os temas que serão apresentados nos dias temáticos. A escola, juntamente 

com toda equipe administrativa e pedagógica, no período da Semana Pedagógica escolhe 

os seus dias móveis que serão adequados ao calendário no ano letivo.  
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11. PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 
 

A gestão democrática da escola pública traz para os gestores uma 

responsabilidade que vai muito além de apresentar o bom desempenho de suas funções 

pedagógicas, administrativa e financeira. Ela possibilita construir coletivamente um projeto 

de escola que envolva toda a crianças, incentivando a participação dessa comunidade a 

partir da escolha de representantes dos vários segmentos da escola, na criação e 

manutenção dos conselhos escolares e, avaliar todos os sujeitos e processos da escola em 

um permanente auto avaliação institucional. 

A elaboração do Projeto Político - Pedagógico das escolas públicas, faz parte de 

um processo lento e contínuo de promover a participação democrática na escola. 

Influenciada pelas avaliações sistêmicas, estabelecidas pelas políticas públicas 

educacionais, a escola precisa criar espaços de auto avaliação próprios onde as crianças 

possam estar presentes para apreciar o trabalho desenvolvido, opinar sobre ele e agir de 

forma colaborativa com sua proposta de trabalho. A participação efetiva das crianças na 

elaboração do Projeto Político - Pedagógico, assim como nos momentos avaliativos e ações 

previstas se faz imprescindível. Para isto, a escola precisa criar mecanismos e espaços de 

participação onde as crianças possam sentir-se à vontade para colaborar e, também, 

opinar. A construção do Projeto Político-Pedagógico precisa sair da estrutura engessada 

de modelos anteriormente oferecidos para ser tecida no cotidiano da escola, a partir de 

momentos próprios de auto avaliação e redimensionamento de ações. A escola precisa 

apropriar-se daquilo que faz de melhor para divulgar à sua comunidade e, assim, ter 

consciência de suas potencialidades como uma instituição pública de ensino de qualidade, 

atendendo adequadamente às demandas apresentadas por sua comunidade. 

A gestão democrática demanda transparência dos processos decisórios onde os 

sujeitos nela atuantes precisam ser acompanhados, ouvidos e avaliados no decorrer e ao 

final de determinados períodos. 

As ações que respondem ao princípio da gestão democrática do ensino público 

são: os conselhos escolares, a APM, os grêmios estudantis, o estabelecimento de 

articulações e parcerias, a utilização de canais de comunicação com as crianças (bilhetes, 
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agendas, murais, e-mail, dentre outros). 

Possui uma estrutura organizada, que propicia ser utilizada como os “Indicadores 

de Qualidade da Educação Infantil do DF”, como documento da SEEDF, que pode auxiliar 

as Unidades Educacionais de Educação Infantil, juntamente com crianças, a desenvolver 

um processo contínuo de auto avaliação que leve a um diagnóstico realizado no coletivo 

sobre os objetivos, as ações, as metas para o alcance da qualidade da educação promovida 

em cada Unidade Escolar, bem como pretendida pela SEEDF, levando em conta os 

princípios da Gestão Democrática. 

  A seguir estão os Planos de Ação para a Implementação do PPP de cada Dimensão 

da Gestão: 

● Dimensão da Gestão Pedagógica;  

● Dimensão da Gestão de Resultados Educacionais;  

● Dimensão da Gestão Participativa; 

● Dimensão de Gestão de Pessoas;  

● Dimensão de Gestão Financeira;  

● Dimensão de Gestão Administrativa.  
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DIMENSÃO DA GESTÃO PEDAGÓGICA 
 

 

A escola tem como objetivo, prioritário, estabelecer o compromisso norteado pelo 

Currículo em Movimento da Educação Infantil, que consiste em adotar como eixos 

integradores: Educar e Cuidar, Brincar e Interagir, favorecendo os direitos de aprendizagem 

e desenvolvimento das crianças; articulado com a proposta do projeto criado na escola, que 

implica em trabalhar, principalmente, o eixo transversal Educação para a Sustentabilidade, 

respeitando suas necessidades e interesses, adequando às diferentes faixas etárias e às 

crianças com necessidades educacionais especiais. 

 

 
Objetivos 

 

● Desenvolver funções formadoras, articuladoras e 

transformadoras referentes ao papel dos profissionais da educação no 

ambiente escolar; 

● Criar ações, que viabilizem a formação do grupo, para 

qualificação continuada, desses profissionais, conduzindo mudanças 

dentro da sala referência e na dinâmica da escola, produzindo impacto 

bastante produtivo e atingindo as necessidades presentes; 

● Desenvolver a parceria, entre a escola e a família, para 
estreitar laços; 

 

● Estabelecer parceria entre Direção, coordenação, 

professor, orientação pedagógica e sala de recurso, situada na Escola 

Classe 403 Norte, para oferecer uma educação de qualidade a todas as 

crianças e suporte aos professores que atendem crianças com 

necessidades educacionais especiais; 

● Favorecer a construção de um ambiente democrático e 

participativo, onde seja incentivado a produção do conhecimento, por 

parte das crianças, promovendo mudanças atitudinais, procedimentais e 

conceituais nos sujeitos; 
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● Assumir atendimentos, diários, junto aos pais, aos 

funcionários, aos professores, além da responsabilidade de incentivo à 

promoção do Projeto Político Pedagógico; 

● Trabalhar com formação e informação dos docentes, 

uma vez que o espaço escolar é dinâmico e a reflexão é fundamental 

para a superação de obstáculos, socialização de experiências e 

fortalecimento das relações interpessoais; 

● Ampliar a Formação Continuada, dos profissionais da 

educação, nas diferentes áreas de atendimentos às pessoas com 

necessidades especiais; 

● Propor atividades visando à superação dos problemas 

diagnosticados e aperfeiçoamento do trabalho pedagógico. 

 

Ações previstas 
 

● Propiciar momentos e espaços para estudos, dos temas 

solicitados pela Secretaria de Educação; 

● Orientar e incentivando sobre os cursos oferecidos pela 

SEDF, EAPE e outras formações em geral; 

● Proporcionar reuniões, palestras e ciclos de estudos do 
PPP ; 

 

● Proporcionar atendimento, individualizado e coletivo, 

com as crianças, pais/responsáveis; 

● Promover atividades, em grupo, que propiciem uma 

integração coletiva com todo corpo docente; 

● Liberar o profissional, quando necessário, no horário de 

coordenação para a formação continuada; 

● Orientar e auxiliar o corpo docente na organização de 
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programas e planos de ensino, instrumentos de avaliação de programas 

e apuração de resultados; 

● Manter informativos, como bilhetes, contendo o cardápio 

semanal e atividade extraclasse, que serão realizadas na escola. 

 

Metas previstas: 
 

● Autorizar 100% dos cursos de formações continuadas, 

solicitados pelos professores nos horários de coordenação pedagógica, 

exceção da quarta-feira, quando ocorre as reuniões pedagógicas; 

● Atender a crianças, nas suas demandas, nos dois 

períodos de funcionamento da escola; 

● Proporcionar a integração coletiva do corpo docente, 

através de reuniões, encontros e seminários, trazendo ao debate temas 

de relevância pedagógica a serem desenvolvidos por especialistas, com 

a implementação prevista até outubro/2021; 

● Propiciar, amplo auxílio, na organização de programas e 
planos de ensino 

 

Responsável:  

             Coordenação Pedagógica e Equipe Gestora 

Cronograma:  

             Será desenvolvido, no decorrer do ano letivo, sendo flexível, conforme a 
necessidade de cada objetivo apresentado 

      
Avaliação  

A avaliação irá se sustentar na necessidade de sistematizar todas as etapas do 

processo pedagógico, por meio de instrumentos utilizados pela direção da escola, para 

acompanhar, observar, intervir e avaliar o trabalho realizado. Para a realização da 

avaliação, será feita, primeiramente, o acompanhamento e supervisão, efetiva, do diretor e 

vice-diretor da escola. Haverá relatórios dos pontos positivos e negativos da ação do 

coordenador. 
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DIMENSÃO DA GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 
 

 

O planejamento da avaliação é feito pelo professor da turma nas reuniões de 

coordenação e se orienta conforme as Diretrizes de Avaliação – SEEDF, sendo um 

documento elaborado através de um Relatório de Desenvolvimento Individual da Criança 

(RDIC), para acompanhamento, onde apresenta a situação de aprendizagem e 

desenvolvimento da criança observando os campos de experiências e eixos trabalhados 

no semestre. E se estabelece uma avaliação através de uma da observação crítica das 

atividades, brincadeiras e interações das crianças no dia a dia (relatórios, portfólios, fichas, 

fotografias, desenhos, álbuns etc.), e será registrada em documentos específicos, que que 

permitem as famílias conhecerem o trabalho. 

O conselho de classe do JI 404 Norte acontece bimestralmente antes da reunião 

com os pais e responsáveis. Este momento tem a presença dos professores, equipe 

pedagógica e direção para que possam discutir, avaliar as ações educacionais e indicar 

alternativas que busquem garantir a efetivação do processo de ensino e aprendizagem das 

crianças. 

 

Objetivos 
 

● Promover o conselho de classe; 

● Avaliar o processo e práticas que são aplicadas para a 

melhoria dos resultados de aprendizagem e desenvolvimento da 

criança. 

 
Ações 

 

● Avaliar objetivos de aprendizagem alcançados. 
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Metas 
      

● Incentivar a participação coletiva e efetiva de todos os 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem; 

●  Propiciar a avaliação contínua do trabalho pedagógico e 

administrativo. 

 

 

 

Responsáveis 
 

● Professores, equipe pedagógica e direção. 
 

Prazos 
 

● Durante todo ano letivo 
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DIMENSÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA 
 

 

O JI 404 Norte visa uma gestão participativa, flexível, dinâmica, intencional em 

constante construção, favorecendo uma participação democrática, tendo como sujeitos 

participantes as crianças, a direção da escola, os professores, a carreira assistência, pais 

e todos os demais segmentos que compõem a comunidade escolar. 

A escola está inserida no contexto da gestão democrática da Secretaria de 

Educação do DF, e da elaboração do Projeto Político - Pedagógico que se mostra como 

um dos elementos fundamentais dentro dessa estrutura. 

É de conhecimento de todos que a elaboração do Projeto Político - Pedagógico 

tenta mostrar a escola como realmente é, exige muita dedicação e superação de vários 

desafios, por isso, faz-se sendo necessário a participação efetiva, de todos os elementos 

que constituem o corpo da Escola, e da Comunidade, para que o mesmo possa vir a existir 

e se manter. 

Este instrumento de participação como o  do Projeto Político - Pedagógico e o outro 

instrumento o Conselho Escolar são essenciais e referenciais para darem continuidade ao 

processo educativo iniciado há 55 (cinquenta e cinco anos) atrás, de tal forma que o diálogo, 

a autocrítica, a inovação como dinâmica gestada na historicidade pessoal e institucional, e 

a honestidade continuem a se apresentar como posturas e posições que viabilizam e 

possibilitam a construção da escola preocupada com questões culturais, artísticas, 

cognitivas, intelectuais, econômicas e ambientais. 

O Conselho Escolar é o órgão colegiado da escola pública, com função deliberativa, 

consultiva, fiscalizadora, mobilizadora e pedagógica, ao qual cabe fortalecer o do Projeto 

Político - Pedagógico da escola, como a própria expressão da sua organização educativa, 

garantindo a participação das crianças e local na gestão administrativa, financeira e 

pedagógica. 

O Conselho Escolar auxilia a direção na gestão da Unidade de Ensino, 

pronunciando-se sobre questões de natureza administrativa, financeira, e pedagógica, 
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visando à melhoria dos serviços educacionais prestados. 

 

Objetivos 
 

• Participar da elaboração do Projeto Político - Pedagógico 

da Unidade de Ensino e fiscalizar a sua execução; 

• Discutir como a escola se relaciona com um projeto de 

uma sociedade mais justa, com ênfase na luta política e na construção 

de processos educativos emancipadores. 

• Divulgar periódica e sistematicamente, informações 

referentes ao uso dos recursos financeiros, a qualidade dos serviços 

prestados e ou resultados obtidos; 

• Propor mecanismos para a efetiva inclusão das pessoas 

com necessidades educacionais especiais. 

• Promover uma administração democrática e 

transparente, no que diz respeito à aplicação das verbas APM e 

demais contribuições, que a escola recebe, mostrando sua utilização 

nas melhorias da escola. 

 

Ações 
 

● Implementando as ações, do Conselho Escolar, que 

compete em suas dimensões político - pedagógico, deliberativo e 

consultivo; 

● Criando estratégias para a participação dos conselheiros 

escolares, visando a valorização da diversidade humana, como base 

indissociável para a construção de uma sociedade democrática. 

 

Metas 
 

● Promover reuniões bimestrais, conforme calendário a ser 
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estabelecido, com o objetivo de discutir soluções para os problemas 

da escola; 

● Fortalecer, com destaque para a importância do diálogo 

na diversidade para a promoção da cidadania; 

● Divulgar as ações do Conselho Escolar, para a efetivação 

do princípio constitucional, referente à gestão democrática da 

educação pública. 

 

Responsáveis 
 

● Toda equipe escolar 

 

Prazos 
 
Elaboração de um cronograma, para atuação das ações que serão estipuladas pelo 

órgão colegiado, no tempo de curto, longo e médio prazos. 
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  DIMENSÃO DA GESTÃO DE PESSOAS 
 

O JI 404 Norte compõe o seu quadro com total de 19 (dezenove) servidores, sendo 

16 (dezesseis) carreira magistério e 3 (três) carreira assistência, 4 (quatro) terceirizados, 

associado a um total de 142 famílias de crianças. 

 

Objetivos 
 

● Criar um envolvimento, vínculo e engajamento com toda 
equipe escolar; 

Ações 
 

● Realizar palestras, rodas de conversas e apresentações 

de grupos artísticos. 

● Estimular um diálogo confiável e participativo em 

reuniões solicitadas, conforme as demandas escolares. 

● Elaborar um mural que possa ter um espaço para 

comentários, críticas, elogios e sugestões. 

● Desenvolver a melhoria do relacionamento interpessoal 

e valorização dos profissionais utilizando de cursos, palestras 

motivacionais e confraternizações (ofertados pelo jardim, EAPE, 

SEEDF, entre outros); 

 

 

Metas 
 

● Propiciar um espaço de convivência cordial, amistosa e 

harmônica com comunidade escolar. 

 

Responsáveis: Equipe gestora 
 

Prazo: Todo ano letivo 
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  DIMENSÃO DA GESTÃO FINANCEIRA 
 

As escolas são unidades administrativas que podem pertencer às estruturas 

diferenciadas, de acordo com a forma de governo ao qual estão veiculadas, em especial 

quanto à gestão de recursos financeiros. 

É importante que o próprio gestor realize a gestão financeira numa atitude 

consciente e comprometida com a realidade escolar, e perceba a gestão financeira como 

uma de suas competências. Para isso, deve seguir as etapas fundamentais da gestão 

financeira que são: planejamento, execução e prestação de contas.   

A escola pública é parte integrante do sistema de administração pública da 

educação e tem o dever de atender todas as obrigações legais, funcionais, operacionais e 

de ordem hierárquica que cabem a ela. Sendo ela, gestão pública e unidade executora              

devem se aplicar os princípios básicos da administração pública: legalidade, moralidade, 

impessoalidade e publicidade. É de responsabilidade do gestor aplicar com maior 

compromisso a esses princípios. 

O Plano de Trabalho atua no aprimoramento de tudo o que já foi conquistado e 

desenvolve uma proposta de acompanhamento, elaboração, atualização, cumprimento do 

Projeto Político-Pedagógico e prestação de contas que serão implementadas durante o ano 

letivo. O plano de ação da escola consiste em um instrumento de trabalho segundo 

orientações recebidas da SEEDF, toda Escola tem que ser estabelecidas com objetivos e 

metas, bem como metodologias consistentes que devem ser acompanhadas de avaliações 

contínuas criando assim condições para desenvolver melhor as atividades pedagógicas 

dentro da Instituição. 

Os recursos financeiros de que este Jardim dispõe são adquiridos por meio de 

contribuições da APM e do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira 

(PDAF) e o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem por finalidade prestar 

assistência financeira para as escolas. Todos os recursos são aplicados visando à melhoria 

da qualidade da educação, a partir de decisões tomadas com a participação dos 
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professores, da equipe gestora, das crianças e do Conselho Escolar, quanto à sua melhor 

aplicação. 

 

Objetivos 

 
● Garantir a gestão democrática dos recursos oriundos do 

PDAF, APM e PDDE com transparência e participação de todas 

crianças; 

● Incentivar a participação de pais ou responsáveis 
contribuintes; 

● Manter atualizado a prestação de contas da APM, PDAF 
e PDDE. 

 

 

Metas 

 
● Impulsionar em 100% a participação das crianças junto a 

APM e ao Conselho Escolar na utilização das verbas; 

● Aumentar em 50% a contribuição na APM; 

● Expor, periodicamente, todas as prestações de contas. 
 

 
Ações 

 
● Proporcionando reuniões com o Conselho Escolar, 

Associação de Pais e Mestres; 

● Promovendo momentos de conscientização da 

importância das contribuições financeiras ou serviços prestados; 

● Divulgando a aplicação dos recursos da APM. 
 

 
Responsáveis 

 
Equipe Gestora 

 
Prazos 

 
Será desenvolvido no decorrer do ano letivo, sendo flexível, conforme a 
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necessidade de cada objetivo apresentado. 

 

Recursos Necessários 
 

 Recursos oriundos do PDAF, APM e PDDE com transparência e participação de 
todos. 
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 DIMENSÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 

O Plano de Trabalho administrativo do JI 404 Norte é fundamental na construção 

de um trabalho coletivo e ético de todos os profissionais desta Unidade Escolar. Com isto, 

procura-se estabelecer uma estreita comunicação da escola com a família, valorizando 

momentos de diálogo e escuta, reconhecendo e respeitando as diferentes formas de 

organização das famílias. Os meios de comunicação adotados são os mais variados e 

acessíveis. Além do telefone fixo e do e-mail, também conta com celular utilizando o 

aplicativo WhatsApp, para manter este vínculo presente. 

A escola dispõe de empresa terceirizada com funcionários de serviços gerais, 

limpeza e uma funcionária que atua na parte da cozinha, como merendeira. A equipe 

gestora procura estabelecer uma interação de comprometimento, procurando manter um 

constante apoio profissional e afetivo. Percebe-se que estes funcionários atendem 

satisfatoriamente às necessidades da escola. 

Em relação à estrutura física, O Jardim de Infância 404 Norte oferece os seguintes 

recursos: 01 sala de Direção; 01 sala de professores; 01 sala de secretaria; 01 sala de 

apoio à Direção; 05 salas de atividades – cada uma com banheiro; 01 sala de leitura 

(biblioteca); 01 sala para auxiliares; 01 cozinha; 01 dispensa para gêneros alimentícios; 01 

depósito para materiais diversos; 01 banheiro para professoras; 01 banheiro masculino; 01 

banheiro feminino; 01 área externa contendo parquinho de areia, 01 casinha de boneca e 

uma vasta área cimentada; 01 área interna coberta contendo um pátio para atividade com 

as crianças. 

A Secretaria procura manter suas atividades com desenvoltura e também presta 

apoio à parte administrativa. Para melhor desempenho, a escola conta, também, com uma 

copiadora que atende à demanda de material impresso da secretaria e do setor pedagógico. 

Dispõe de internet de banda larga, pago com recursos da APM, o que facilita e agiliza a 

atualização do sistema (SGE), pesquisas pedagógicas e comunicação entre a escola e a 

CRE. 

As salas de atividades são amplas, arejadas, possuem banheiro e purificador de 

água. As professoras têm acesso a equipamentos que auxiliam na prática pedagógica 
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como: TV 29 polegadas, aparelho de vídeo - DVD, aparelho de som – CD, em cada sala. 

Também contam com um acervo de vídeos em DVD e brinquedos, que são repostos 

anualmente. 

O parque possui brinquedos diversificados. O pátio interno é amplo e oportuniza a 

realização de atividades recreativas direcionadas. 

Para a execução dos Projetos é oferecido aos professores um diversificado material 

didático-metodológico conforme discriminado abaixo: 

Televisores; Data show; Vídeo cassete; Aparelhos de DVD; aparelhos de som tipo 

microsystem; Ventiladores; Caixa amplificadora; Microfones; Máquina fotográfica digital; 

Retroprojetores e projetor de slides; Computadores; Impressoras; Copiadoras; Aparelho de 

Fax; Guilhotina; Encadernadora; Som ambiente; Fantoches; Livros de literatura infantil; 

Sucata; Papéis diversos; Tinta guache; Cola colorida; Brinquedos pedagógicos; Kits de 

psicomotricidade; EVA; TNT; Revistas para a formação do professor (Ciência Hoje, Nova 

Escola, Revista de Educação Infantil); Jornal de grande circulação; Enciclopédias; 

Dicionários; Lápis de cor; Giz de cera; Cola; Argila; Massa de modelar; Acervo de vídeo em 

fitas VHS e DVD; e discoteca com CD’s infantis. 

 

Objetivos 

 
● Favorecer a organização administrativa da escola; 

● Promovendo bom atendimento ao público. 

 

 
Metas 

 
● Fortalecer, através do diálogo coletivo, a importância das ações baseadas na 

lei. 

● Conscientizar, através de palestras e rodas de conversas, a importância da 

proatividade, do comprometimento e ética. 

● Favorecer condições de acesso dos profissionais de educação aos cursos, 

palestras, exposições, encontros e fóruns oferecidos pela SEEDF e de 
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interesse da instituição para momento de debate e reflexão da coordenação 

coletiva; 

● Oportunizar ambiente agradável e integrado que favoreça melhoria nas 

relações interpessoais; 

● Agir com presteza, buscando informações, quando necessário, junto à 

regional de ensino para auxílio de quaisquer dúvidas no âmbito administrativo 

● Promover a limpeza e manutenção do ambiente escolar e de seu patrimônio. 

 

 
 
 

Ações 

 
● Cumprindo as atividades de acordo com os princípios da administração 

pública:   legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência; 

● Viabilizando um ambiente de trabalho produtivo; 

● Organizando reuniões periódicas com a equipe gestora; 

● Promovendo um ambiente cortês; 

● Elaborando coletivamente as normas, estabelecendo regras e ações para o                       

decorrer do ano letivo; 

● Melhorando a conexão entre docentes e demais servidores, agilizando o fluxo 

de informações através de recursos tecnológicos como: grupos de WhatsApp, 

e-mail coletivo; 

● Promovendo a ampla participação das famílias nas reuniões, culminância de 

projetos e eventos pedagógicos, abertos à comunidade, através de um bom 

relacionamento, criatividade na criação desses eventos e busca por parceria; 

● Fortalecendo as entidades democráticas como Conselho Escolar, APM, para 

auxiliarem na gestão participativa e no envolvimento dos pais na escola. 

 

Responsáveis 
 
Toda a equipe da escola e crianças. 
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Prazos 
 
Durante todo ano letivo. 
 

Cronograma 
 

Será desenvolvido no decorrer do ano, sendo flexível conforme a                      

necessidade de cada objetivo apresentado.  
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12. PLANOS DE AÇÃO ESPECÍFICOS 

 

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  

O Coordenador Pedagógico compete articular e mobilizar a equipe escolar para 

elaborar, desenvolver e avaliar o Projeto Político-Pedagógico, sempre com o apoio da 

equipe gestora e pedagógica da escola. Embora a construção de um grupo não seja tarefa 

fácil, conseguida num passe de mágica, a coesão e a cumplicidade do grupo são possíveis, 

desde que haja a disposição de todos em promover as mudanças a partir do Projeto 

Político-Pedagógico da escola, construído coletivamente. 

Conforme as orientações pedagógicas estabelecidas o coordenador pedagógico os 

seguintes tópicos: 

 

Objetivos específicos 

● Desenvolver funções formadora, 

articuladora e transformadora do papel dos profissionais 

da educação no ambiente escolar; 

● Criar ações que viabilizem a formação do 

grupo para qualificação continuada desses profissionais, 

conduzindo mudanças dentro da sala de atividades e na 

dinâmica da escola, produzindo impacto bastante 

produtivo e atingindo as necessidades presentes; 

● Participar da elaboração, da 

implementação, do acompanhamento e da avaliação do 

Projeto Político - Pedagógico da instituição; 

● Desenvolver, em parceria com a crianças, 

estratégias para estimular a participação das famílias nas 

atividades desenvolvidas pela escola junto às crianças; 

● Estimular, orientar e acompanhar o trabalho 



109 

 

docente na implementação das Orientações 

Pedagógicas, Currículo em Movimento da SEDF e 

Sustentabilidade, eixo norteador do trabalho desenvolvido 

historicamente na instituição; 

● Orientar e acompanhar o planejamento e a 

execução das atividades pedagógicas, assegurando o 

direito de aprender das crianças; 

● Promover ações de formação continuada 

para os docentes e garantir momentos de troca de 

experiências no espaço da coordenação pedagógica; 

● Assumir atendimentos, diários, junto aos 

pais, aos funcionários, aos professores, além da 

responsabilidade de incentivo à promoção do PPP da UE; 

● Trabalhar com formação e informação dos 

docentes, uma vez que o espaço escolar é dinâmico e a 

reflexão é fundamental para a superação de obstáculos, 

socialização de experiências e fortalecimento das 

relações interpessoais; 

● Ampliar a Formação Continuada, dos 

profissionais da educação, nas diferentes áreas de 

atendimentos às pessoas com necessidades especiais; 

● Propor atividades visando à superação dos 

problemas diagnosticados e aperfeiçoamento do trabalho 

pedagógico. 

● Realizar em parceria com o serviço de 

Orientação Educacional um trabalho de 

orientação/intervenção nos casos de crianças com 

dificuldade de aprendizagem, problemas 

comportamentais ou familiares. 
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● Realizar parcerias com a coordenação 

intermediária da UNIEB – CREEPP visando a 

implementação do Currículo em Movimento e de 

orientações da DIINF – SUBEB. 

 
Ações/Estratégias 

 
● Auxiliar os docentes no diagnóstico dos saberes da sua 

turma; 

● Auxiliar os docentes no preenchimento da documentação 

pedagógica (Diário de Classe, Formulário de Adaptações/Adequações 

Curriculares, RDIC – (Relatório do Desenvolvimento Individual da 

Criança) coordenar a elaboração do planejamento (anual e mensal) 

das atividades pedagógicas a serem desenvolvidas; 

● Orientar e acompanhar tanto a elaboração quanto a 

execução dos planejamentos e rotinas semanais nos diferentes 

Campos de Experiências; 

● Articular ações pedagógicas entre os diversos 

segmentos da unidade escolar e a Coordenação Regional de Ensino, 

assegurando o fluxo de informações e o exercício da gestão 

democrática; 

● Divulgar e incentivar a participação dos professores em 

todas as ações pedagógicas promovidas pela SEEDF.  

 

Parceiros Envolvidos nas ações 

● Escola Natureza. 

● Família: Projeto no Atelier – atividade com argila     

● Projeto Científico – Atividade com o Robô Soni – 
A composição e            importância da água 

● Teatro do Detran – Educação no Trânsito. 
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Público 
 

● Crianças; 

● Docentes; 

● Famílias. 

 

Cronograma 

 
Será desenvolvido no decorrer do ano letivo, sendo flexível, conforme a 

necessidade de cada objetivo apresentado 

  

Avaliação das Ações 
 
A avaliação será realizada de forma participativa, contínua e sistemática, por meio 

da análise das ações desenvolvidas com relação ao Plano de ação e cumprimento dos 

objetivos propostos. É importante registrar que o espaço da coordenação coletiva será 

utilizado para que toda a equipe pedagógica possa participar da avalição e das tomadas de 

decisões. 

 

PLANO DE AÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR 

  

O Conselho Escolar é o órgão colegiado da escola pública, com função deliberativa, 

consultiva, fiscalizadora, mobilizadora e pedagógica, ao qual cabe fortalecer o do Projeto 

Político - Pedagógico da escola, como a própria expressão da sua organização educativa, 

garantindo a participação das crianças e local na gestão administrativa, financeira e 

pedagógica. 

O Conselho Escolar auxilia a direção na gestão da Unidade de Ensino, 

pronunciando-se sobre questões de natureza administrativa, financeira, e pedagógica, 

visando à melhoria dos serviços educacionais prestados.  

Desde a Pandemia o Jardim de Infância 404 Norte não teve condições de fazer a 

eleição para a nova comissão do ano 2021, por ser uma Unidade Escolar que os pais ficam 

com os filhos apenas no período de dois anos. 
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Objetivo 

Auxiliar a direção na gestão da Unidade de Ensino, pronunciando-se sobre 

questões de natureza administrativa, disciplinar e pedagógica, visando à melhoria dos 

serviços educacionais prestados. 

 

PLANO DE AÇÃO DO SERVIDORES READAPTADOS 

Como previsto no art. 277 da Lei Complementar nº 840/2011, o servidor readaptado 

e o servidor PCD com adequação expressa para não regência de classe podem atuar 

nas seguintes áreas da UE/UEE/ENE, desde que as restrições/adequações definidas no 

laudo médico emitido pela SUBSAUDE/SEQUALI/SEEC, desde que as 

restrições/adequações definidas no laudo médico emitido pela 

SUBSAUDE/SEQUALI/SEEC, sejam compatíveis com a atuação. 

Conforme as restrições/adequações definidas fica assegurado a delimitação das 

atividades a serem desenvolvidas na função de apoio/ suporte, descritas no art. 88, bem 

como a preservação da identidade profissional do servidor readaptado com adequação 

expressa para não regência de classe diante de toda a comunidade escolar, a Proposta 

de Trabalho deve conter detalhamento das atividades a serem desempenhadas nessa 

função.  

Com isso, o Servidor Readaptado do Jardim de Infância 404 Norte tem exercido as 

funções: 

  Apoio à Direção, Pedagógico e Coordenação;  

  Correções textuais, gramaticais e digitação de todas as 

atividades e os relatórios semestrais –  RDIC (Relatório do 

Desenvolvimento Individual da Criança; 

 Elaboração dos documentos da direção tais como: atas, 

recados direcionados para as famílias, etc; 

  Apoio todas as reuniões coletivas realizadas on-line e 
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presencialmente, e as aulas desenvolvidas por meio do 

Google Meet; 

  Auxilia nas pesquisas de livros on-line gratuitos para serem 

postados pela responsável da Biblioteca, que decidirá pelos 

mais adequados de acordo com os temas trabalhados. 

Público 
 

● Gestão; 

● Docentes; 

● Famílias. 
Cronograma 

 
Será desenvolvido no decorrer do ano letivo, sendo flexível, conforme a 

necessidade de cada objetivo apresentado. 

 

PLANO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

O presente Plano de Ação tem como parâmetro a Orientação Pedagógica da 

Orientação Educacional na Secretaria de Educação do Distrito Federal (2019) cujo ponto 

de partida é a realidade observada no início do ano letivo de 2020 e tem em vista os 

objetivos da Projeto Político Pedagógico do Jardim de Infância da 404 Norte. Será 

implementado em circunstâncias adaptáveis às exigências do momento, em virtude da nova 

realidade após a Pandemia do Covid-19 e retorno às atividades presenciais. 

A atuação do/a pedagogo/a orientador/a 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 as crianças e que atua com a finalidade de fortalecer 
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a rede social e interinstitucional. Sua atuação visa, especialmente, o desenvolvimento 

integral dos/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 

experiência 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. 

Nessa primeira etapa, o/a pedagogo/a orientador/a educacional pode atuar em 

diferentes eixos e ações, a 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, principalmente no contexto 

da pandemia; 

● 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. 

 
Nesse sentido, o presente plano de ação sistematiza a atuação da pedagoga 

orientadora educacional no Jardim de Infância da 404 Norte, explicitando os objetivos, as 

ações, as parcerias e a avaliação a serem realizadas no percurso de sua implementação. 
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Objetivos Específicos 

● Organizar e sistematizar o trabalho a ser realizado junto às crianças. 
● Conhecer a clientela e identificar a demanda escolar a ser 

acompanhada pelo SOE. 

● Contribuir nas ações de articulação das crianças; na elaboração e 

implementação do Projeto Político Pedagógico; e na avaliação 

institucional. 

● Integrar as ações do SOE às ações da equipe pedagógica, como 

colaboração no processo de aprendizagem e no desenvolvimento 

das crianças. 

● 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. 

● Elaboração do Plano de Ação Anual da Orientação Educacional, 

● Articulação de ações e projetos com o Nível Central da Orientação 

Educacional. 

● Contribuição para a promoção, garantia e defesa dos direitos das 

crianças. 

● Mediação de situações de conflito como estratégia pedagógica de 

prevenção e enfrentamento à violência. 

● Realização de ações coletivas no desenvolvimento de projetos 

temáticos relacionados à promoção do desenvolvimento infantil. 
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● Realização de ações coletivas no desenvolvimento de projetos 

temáticos relacionados à promoção do desenvolvimento infantil. 

● Contribuição com as coordenações coletivas 

● Participação e contribuição no processo e nas ações do Conselho 
de Classe. 

● Acompanhamento individual de crianças em caso de demandas 

específicas, visando seu desenvolvimento. 

● Atendimentos individuais/coletivos das famílias para identificação 

das causas que interferem no processo de aprendizagem da 

criança. 

● Mapeamento das instituições e dos parceiros da rede de Promoção, 

Garantia e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

● Levantamento de dados de crianças que necessitam de 

atendimento da rede de apoio. 

● Orientação sobre a rede de Proteção e Garantia dos Direitos da 

Criança e Adolescente. 

● Procedimentos de encaminhamentos e/ou devolutivas e 

acompanhamento dos casos. 

● Participação em estudos de caso. 
 
 
Parcerias Envolvidas Nas Ações 

● Equipe pedagógica e equipe gestora. 

● Gerência de Orientação Educacional - GOE, Orientadores 

Educacionais da CRE PP/C e secretaria escolar. 

● Equipe pedagógica e crianças 

● Equipe gestora e Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - 

EEAA (caso houver). 

● Equipe gestora, equipe pedagógica, EEAA. 

● Equipe gestora e Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - 

EEAA (caso houver). 

● Equipe gestora, equipe pedagógica, EEAA. 

● EAPE e outras instituições. 
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● GOE, Coordenação Intermediária dos Orientadores Educacionais. 

● GOE, Coordenação Intermediária dos Orientadores Educacionais, 

Orientadores Educacionais da Educação Infantil da CRE/PP. 

● Secretaria escolar, equipe gestora, equipe pedagógica 

● EEAA e Equipe pedagógica 

● Equipe gestora, equipe pedagógica e crianças 

● Equipe gestora, representante dos pais, representante da carreira 

assistência, e representante dos docentes. 

● Orientadores Educacionais do Plano Piloto. 

● Coordenação os Orientadores Educacionais e GOE 

● Direção, coordenação, SEAA, equipe pedagógica, rede de apoio e 
proteção. 

● Gestão e equipe pedagógica. 

● Equipe pedagógica e equipe gestora. 

● Equipe pedagógica e equipe gestora. 

● Equipe pedagógica e possíveis parceiros. 

● Equipe escolar. 

● Equipe gestora e pedagógica 

● Equipe gestora e equipe pedagógica 

● Equipe gestora e equipe pedagógica Equipe gestora e equipe 
pedagógica 

● Equipe gestora, equipe pedagógica e outros parceiros 

● Profissionais da rede de apoio, equipe gestora e equipe pedagógica 

● Profissionais da rede de apoio, equipe gestora e equipe pedagógica. 

● Equipe gestora, equipe pedagógica, rede de apoio, equipes de 

saúde, Conselho Tutelar, Vara da Infância e da Juventude.  

● Equipe gestora, equipe pedagógica, rede de apoio, equipes de 

saúde, Conselho Tutelar, Vara da Infância e da Juventude. 

● Equipe escolar e rede de apoio. 
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Público 

● Crianças. 

● Orientador/a Educacional 

● Famílias das escolas do Plano Piloto. 

● Crianças. 

● Docentes. 

● Equipe pedagógica 

● Famílias. 
 
 
Cronograma 

● Início do ano letivo não presencial. 

● Durante o ano letivo. 

● Quando planejado 

● Quando necessário 

● Semestralmente 

● A partir de junho de 2020. 

 

      

Avaliação das Ações (Instrumentos E Métodos) 

● Verificar a participação dos envolvidos. 

● Conferir a aplicabilidade e efetividade do instrumento no decorrer do 
processo. 

● Conferir a aplicabilidade e efetividade dos documentos no decorrer 
do processo 

● Verificar a participação dos envolvidos 

● Verificar a utilização das plataformas virtuais pelos envolvidos no 
processo. 

● Verificar o aperfeiçoamento e atualização da prática. 

● Checar a relevância dos temas, a participação dos envolvidos e o 

retorno das famílias 
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● Analisar e compreender os dados coletados. 

● Acompanhar a aprendizagem numa perspectiva inclusiva. 

● Acompanhar o processo de aprovação e legitimação do PP. 

● Acompanhar o alcance dos objetivos estabelecidos no Plano de 

Ação do Comitê da Unidade Escolar no contexto da pandemia. 

● Acompanhar o alcance dos objetivos estabelecidos no Plano de 

Ação da Orientação Educacional. 

● Verificar a participação, o aperfeiçoamento e a atualização da 
prática. 

● Acompanhar as ações e fortalecimento das redes de apoio 

● Observar as mudanças nas relações interpessoais. 

● Avaliar a pertinência das ações realizadas junto aos envolvidos. 

● Acompanhar as ações e avanços em relação às demandas 
identificadas 

● Participar ativamente nas coordenações coletivas. 

● Realizar a escuta e intervenções pedagógicas acerca das 

demandas   apresentadas. 

● Observar as relações interpessoais e o clima organizacional. 

● Atender e acompanhar a demanda. 

● Acompanhar as famílias no processo educativo. 

● Executar conforme os vínculos estabelecidos entre a escola e a 
família. 

● Executar conforme participação e retorno das famílias. 

● Acompanhar as demandas encaminhadas. 

● Acompanhar a evolução do desenvolvimento da criança a partir das 
demandas e encaminhamentos. 

 

PLANO DE AÇÃO DA CULTURA DA PAZ 

Projeto Trabalhando Valores Na Escola 
 
A gestão escolar se traduz na participação ativa de todos os segmentos da escola. 

A sua construção se baseia na coletividade envolvendo todos nas discussões e tomadas 
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de decisões, nesse sentido, a educação é em conjunto e função de todos. É importante que 

cada grupo e indivíduo se sinta responsável pelo trabalho e pelo alcance das metas 

estabelecidas. É preciso ter objetivos bem definidos pelo coletivo da escola para ter certeza 

de que os interesses sociais, educacionais sejam compatíveis com os pessoais. Com a 

certeza de que todos estão cientes dos rumos a seguir, as equipes podem ter autonomia 

para decidir a melhor forma de atuar. 

A escola deve ser um espaço de aprendizagem constante não só para as crianças, 

mas também para os professores e todos os funcionários envolvidos no processo ensino- 

aprendizagem. A troca de experiências ajuda os profissionais exercerem melhor as 

atribuições. É necessário que todos se atualizem e se aperfeiçoem para melhor 

desenvolverem as suas funções. E todos os envolvidos no processo devem ter em mente: 

que sujeitos queremos formar, que sociedade queremos viver, que educação queremos 

priorizar, que avaliação queremos construir, que cultura queremos valorizar, que 

conhecimento queremos trabalhar. 

Este projeto tem como umas das vertentes a atender as perspectivas na Secretaria 

de Educação para trabalhar uma demanda atual e necessária sobre as relações humanas 

e sua convivência escolar, tendo como o tem:  a Cultura da Paz na escola. Pois, as relações 

de humanas devem ser focadas em atitudes de solidariedade, reciprocidade, participação 

coletiva, descentralização do poder, transformadora e ética. A meta da escola é levar a 

criança desenvolver novos estilos de comportamentos, novas capacidades de criar, amar, 

criticar, questionar e aprender de forma significativa, bem como novas maneiras de viver e 

conviver. 

A educação deve ser vista como um processo integral que permite as crianças 

aprender a pensar, raciocinar, sintetizar, serem responsáveis de praticar as virtudes de 

solidariedade e de amor ao próximo. 

É importante ressaltar nas ações realizadas neste Jardim de Infância a importância 

e preocupação de seus profissionais com a organização de procedimentos metodológicos 

que possibilitem as crianças processos de reflexão sobre o tema valores e temas morais. 

Visando amenizar os problemas das crianças, que na maioria do tempo, convergem para 

tumultuar e desiquilibrar o ambiente escolar, este projeto está pautado em atividades que 
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busquem dinâmicas permitam as crianças refletir sobre a importância da vida, valorizando- 

a através de bons hábitos de saúde física, mental, refletindo sobre os valores, partindo pela 

mudança de seus próprios comportamentos, atitudes e tomada de decisão. 

 

Objetivo Geral 

Proporcionar as crianças situações que possibilitem o desenvolvimento do 

autocontrole, da percepção de si e do outro, do respeito à diversidade e trabalho de uma 

boa convivência. 

 

Objetivos Específicos: 

●  Criar práticas pedagógicas para introduzir alguns 

valores, como meio, para uma boa convivência na escola e na 

sociedade: direitos e deveres; 

●  Fortalecer a integração entre a crianças 

(crianças, professores, direção, equipe técnica e famílias); 

● Trabalhar de forma sistemática, com professores e 

equipe pedagógica as dificuldades surgidas na turma; 

●  Trabalhar individualmente com as crianças, o 

autocontrole, a percepção de si e do outro, o respeito à 

diversidade, no intuito de prepará-las para viverem 

harmonicamente com os seus pares e professores: 

●  Acompanhar e encaminhar as crianças com 

dificuldades cognitivas e/ comportamentais, a equipe especializada 

a aprendizagem a SEDF; 

 

Metodologia: 

A metodologia utilizada consiste em realizar um trabalho em paralelo aos Eixos 

Transversais e crianças, por meio de ações tais como: palestras; dinâmicas em grupo, 

atividades específicas com as crianças (mediante histórias, músicas, teatro, pintura, 

desenho e etc.) ao longo do ano letivo. 
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Atividades Propostas/ cronograma 

Distribuir textos reflexivos aos pais/ responsáveis, com intuito de proporcionar um 

maior envolvimento e parceria dos mesmos, visando o sucesso educacional/ local: pátio da 

escola/ período: início do primeiro e segundo semestre/ recursos humanos: direção, 

coordenação e professores de apoio a direção/ recursos materiais: computador, internet, 

impressora, papel A4/ objetivo: proporcionar parceria entre a escola e os pais ou 

responsáveis; 

● Promover palestras com temas relevantes a crianças/ 

local: pátio da escola/ período: início do primeiro e segundo 

semestre/ 

recursos humanos: 

professores apoio a direção, direção, coordenação, professores regentes, 

palestrantes/recursos materiais: aparelho de som, microfone, telão, computador/ objetivo: 

proporcionar parceria entre a escola e os pais ou responsáveis; 

● Proporcionar atividades práticas com as crianças 

envolvendo valores (mediante histórias, textos, músicas, reflexões, 

dramatizações, desenhos, pinturas, jogos, etc.) locais: pátio da 

escola; laboratório de informática/ período: ao longo do ano letivo/ 

recursos humanos: direção, professores de apoio a direção, 

coordenação, professores regentes/ recursos materiais: aparelhos 

de som, livros, papeis, tintas, jogos objetivo: Desenvolver e ampliar 

a atitudes e atividades que vivenciem os valores éticos e 

comportamentais. 

 

Acompanhamento e Avaliação 

O acompanhamento e a avaliação dar-se-ão continuamente, durante e após o 

desenvolvimento das atividades, enfatizando, principalmente quanto à mudança de 

comportamento e das ações das crianças, em relação a convivência com a crianças. 

Acontecerá também através das atividades realizadas pelos responsáveis em que 

constarão a efetiva participação e a compreensão dos temas propostos. 
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13. PROJETOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE ESCOLAR 

 

O projeto norteador central deste ano de 2022 é “Pequeno Protagonista no Mundo 

Sustentável”, desenvolve seus programas e projetos de acordo com os temas transversais, 

valores e temas geradores, procurando construir um mundo melhor e mais sustentável. É 

de suma importância a conscientização da preservação do meio ambiente para a nossa 

vida e de todos os seres vivos. Sendo tais programas e projetos: Horta Escolar, Leitura – 

Viagem Fantástica, Rádio Live Jardim e Família e os seus talentos, Plenarinha: “Criança 

arteira: faço arte, faço parte”, Detran nas Escolas, Circuito de Ciências; “Convivência 

Escolar e Cultura de Paz”; Alimentação na Educação Infantil: mais que cuidar; Educação 

Patrimonial. 

O Projeto X Plenarinha, que acontece todo ano como projeto de parceria com a 

DIINF, tem levado a escola a trabalhar com as crianças e professores de forma articulada 

com os temas de estudo que contemplam os cinco campos de experiência. Todo o trabalho 

desenvolvido para a X Plenarinha, com a proposta já direcionada com o tema da “Criança 

arteira: faço arte, faço parte”, é realizado por meio de rodinhas, trabalhos com pinturas e 

colagens, no espaço do atelier, dentre outras atividades que proporcionam oportunidade de 

expressão livre e aberta para demonstrar o que querem para a sua escola. Sabe-se que a 

Plenarinha tem um significado importante para a aprendizagem e desenvolvimento da 

criança. 

Os projetos favorecem a organização didática, permitindo diferentes modos de 

organização curricular. Pode ser utilizado, por exemplo, em momentos específicos do 

desenvolvimento curricular de modo a envolver mais de um professor e uma turma, articular 

o trabalho de várias áreas, ou realizar-se no interior de uma única área. 

A organização do projeto deverá ser previamente planejada de forma a comportar 

as atividades que se pretende realizar dentro do tempo e do espaço que se dispõe. Além 

disso, devem ser incluídas no planejamento, saídas da escola para trabalho prático, para 

contato com instituições e organizações. 
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O projeto macro denominado “Pequeno Protagonista no Mundo Sustentável” 

procura incentivar as crianças a desenvolverem seu senso investigativo, explorador, 

expressivo e criativo, com isso, tornar-se um sujeito ativo e consciente do seu meio 

ambiente. A escola irá trabalhar com diversas ações que nortearão o trabalho desenvolvido 

no decorrer do ano e tendo as práticas metodológicas adotadas no JI 404 Norte utilizadas 

para o alcance dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. 

Ao final do projeto, é interessante que seu resultado seja exposto publicamente, na 

forma de algumas atividades de atuação no meio, isto é, de uso no âmbito coletivo (seja no 

interior da classe, no âmbito da escola ou da comunidade) daquilo que foi produzido e que 

podem ter resultados significativos na mudança de atitudes e práticas de todos que estão 

envolvidos, sendo o principal deles o fato de que as crianças se vejam como verdadeiros 

cidadãos. 

 

Projetos desenvolvidos por meio de adesão 

O JI 404 Norte também procura trazer programas que promovem a formação da 

criança em sua integralidade, sua consciência crítica e de cidadania. Como o programa 

Detran nas Escolas, que tem sido de grande contribuição e parceria para nossa instituição 

escolar. A cada ano letivo, dentro do planejamento pedagógico, é agendado a participação 

deste programa nas atividades a serem desenvolvidas para as crianças. 

        

Programa de Detran nas escolas  

 A proposta do Detran de trabalhar a Educação para o Trânsito, em parceria com a 

SEDF, na Educação Infantil trazendo uma conscientização de princípios éticos, políticos e 

estéticos articulando com DCNEI e Currículo em Movimento da EI, procurando apresentar 

de forma lúdica e com os eixos do brincar e interagir. Os objetivos visam à segurança 

individual e coletiva, em colaboração na construção de um espaço público democrático e 

equitativo e utiliza diferentes linguagens e brincadeiras para desenvolver atividade 

relacionadas à convivência no trânsito: desenvolve as relações interpessoais, no modo de 
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ser e de estar com os outros, no respeito às regras e a segurança no espaço público. 

(DETRAN/DF 2022; Internet) 
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Projeto Horta Escolar 

A horta escolar tem como foco principal integrar as diversas fontes e recursos de 

aprendizagem, integrando o dia a dia da escola gerando fonte de observação e pesquisa 

exigindo uma reflexão diária por parte das crianças e visa proporcionar possibilidades para 

o desenvolvimento de ações pedagógicas por permitir práticas em equipe explorando as 

múltiplas linguagens da aprendizagem. 

A horta escolar visa proporcionar possibilidades para o desenvolvimento de ações 

pedagógicas por permitir práticas em equipe explorando as múltiplas linguagens nos 

campos de experiências, favorecendo as interações socioculturais, brincadeiras, atividades 

expressivas, artísticas, jogos e música e entre atividades que devem propiciar explorações 

com os sentidos: tato, olfato e paladar. 

A ação da horta escolar também educa e trabalha a importância da 

sustentabilidade, do reciclar e do reaproveitamento para produzir do lixo brinquedos e 

materiais pedagógicos para uso didático das crianças, e reaproveitamento da água, plantio 

de mudas, e conhecimento de vários hábitos alimentares de sua diversidade cultural e 

desenvolvimento da criança sobre a importância de nutrição. 

O Projeto desenvolve em busca de uma alimentação saudável, onde os professores 

realizarão diariamente atividades educativas sobre alimentação e hábitos saudáveis com o 

objetivo de trazer benefícios para todos da Comunidade Escolar, um maior conhecimento 

de aprendizagem e desenvolvimento da criança sobre a importância de nutrição. O projeto 

também trabalha e ensina a importância da sustentabilidade, do reciclar e dos brinquedos 

e materiais pedagógicos para uso didático das crianças, e reaproveitamento da água, 

plantio de mudas, e conhecimento de vários hábitos alimentares de suas diversidades 

culturais. 

 

Objetivos 
 

● Conhecer os alimentos adequados para uma 

alimentação saudável; 
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● Conscientizar a importância de uma alimentação 

saudável; 

● Mobilizar a crianças para a necessidade de da água 

através do reaproveitamento e coleta da água. 

● Explorar os elementos que constituiu de uma horta, 

minhocário e compostagem. 

● Reutilizar a água para aproveitamento na horta escolar. 

 
Ações: 
 

●  Criar conjuntamente um mural informativo sobre 

a importância da alimentação saudável; 

● Ouvir e cantar músicas sobre a água, assistir filmes e 

fazer jogos e   brincadeiras dirigidas para familiarizá-los com o tema 

de forma lúdica 

● Fazer recortes e colagem; Desenhos (expressão 
artística e criativa); 

 
 
Responsáveis: 
 

● Direção, coordenadora, professores e Crianças  

Avaliação:  

 O Projeto será avaliado ao longo de todo ano letivo observando as atitudes e 

conscientização das crianças em relação o tema abordado. 
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Projeto Ação Leitura – Viagem Fantástica  

  

Dentre outras atividades, tem-se a prática da leitura que se faz presente nas vidas 

das crianças desde o momento em que elas compreendem o mundo em sua volta. No 

constante desejo de decifrar e interpretar o sentido das coisas que as cercam, de perceber 

o mundo sob diversas perspectivas, de relacionar a realidade ficcional com a que vivem, no 

contato com um livro, enfim, em todos estes casos estão de certa forma, lendo - embora, 

muitas vezes, não se deram conta. A partir daí, pode-se começar a refletir sobre o 

relacionamento leitor-texto. Já foi dito que ler é, acima de tudo, compreender. Para que isso 

aconteça, além dos já referidos direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança, 

precisa que o leitor esteja comprometido com sua leitura. Ele precisa manter um 

posicionamento crítico sobre o que lê, não apenas passivo.  

Quando atende a essa necessidade e interesse, o leitor se projeta no texto, levando 

para dentro dele toda sua vivência pessoal, com suas emoções, expectativas, etc. A prática 

da leitura proporciona as interações socioculturais, levando a criança a despertar o seu 

imaginário, as descobertas e ampliação de suas experiências para estabelecer distintas 

formas de relação com outro e com o meio ambiente 

Dentro dos direitos de aprendizagens e desenvolvimento da criança, é importante 

que ela participe criticamente da cultura da leitura e escrita, de modo a desenvolver o prazer 

pela literatura, fruindo e exercitando a prática de ouvir e falar. Por isso, todas as atividades 

serão realizadas com atividades que possibilite contato com diferentes gêneros escritos, 

como a leitura de livros pelos adultos, a contação de histórias e o incentivo para que as 

crianças manuseiem livros, gibis, revistas, produzam textos. Toda semana as crianças vão 

à biblioteca e levam para casa um livro que será compartilhado com a família. E no próximo 

encontro irá recontar a história com os seus pares.  

 A leitura de obras literárias na educação infantil constrói imagens acerca do que 

está lendo, promovendo a imaginação do leitor. A prática da leitura revela como uma 

atividade extremamente frutífera e prazerosa. Por meio dela, além de se apropriar de mais 

conhecimentos e cultura - o que fornece maior capacidade de diálogo e prepara as crianças 
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para melhor atingir as necessidades de um mercado de trabalho exigente -, experimentar 

novas experiências, ao conhecer mais do mundo em que vive. 

Dentre outras atividades, tem-se a prática da leitura se faz presente nas vidas das 

crianças desde o momento em que elas compreendem o mundo em sua volta. No constante 

desejo de decifrar e interpretar o sentido das coisas que as cercam, de perceber o mundo 

sob diversas perspectivas, de relacionar a realidade ficcional com a que vivem, no contato 

com um livro, enfim, em todos estes casos estão de certa forma, lendo - embora, muitas 

vezes, não se deram conta. A partir daí, pode-se começar a refletir sobre o relacionamento 

leitor-texto. Já foi dito que ler é, acima de tudo, compreender. Para que isso aconteça, além 

dos já referidos direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança, precisa que o leitor 

esteja comprometido com sua leitura. Ele precisa manter um posicionamento crítico sobre 

o que lê, não apenas passivo. Quando atende a essa necessidade e interesse, o leitor se 

projeta no texto, levando para dentro dele toda sua vivência pessoal, com suas emoções, 

expectativas, etc. A prática da leitura proporciona as interações socioculturais, levando a 

criança a despertar o seu imaginário, as descobertas e ampliação de suas experiências 

para estabelecer distintas formas de relação com outro e com o meio ambiente. 

 
Objetivo 
 

 
● Proporcionar as crianças exercitarem seus fazeres como 

sujeito ativo participativo e protagonista de sua própria história 

incluindo suas diferentes visões ao contexto escolar. 

● Promover por meio leitura das obras literárias, a 

promoção de seu exercício de cidadão ativo, participativo e 

conhecedor dos seus direitos e deveres, vivenciando a interlocução 

com o Currículo da Educação Infantil em suas diferentes expressões e 

linguagens. 

 
 
Ações 

 
● Apresentar os seus livros, e contar as suas histórias 
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para todas as crianças. 
 

● Buscar uma forma de envolvimento e parceira com a 

família, dentro de uma proposta da feira de troca de livros. 

● Desenvolver na escola através da contação de histórias, 

criação dos personagens do folclore, cantigas de rodas e 

brincadeiras. 

 

Responsáveis  

Direção, coordenadora, professores e Crianças 
 

Avaliação 

 
O Projeto será avaliado ao longo de todo ano letivo com a participação das  crianças. 
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Projeto Rádio Live Jardim 

A construção deste Projeto Rádio Live Jardim teve como base teórica o pressuposto 

Histórico-Cultural, abordando os eixos integradores do Interagir e do Brincar pautados pelo 

Currículo em Movimento da Educação Infantil SEEDF.  Contemplou em sua estrutura os 

cincos campos de experiências: O eu, o outro, e o nós, Corpo, gestos, e movimentos, 

Traços, sons, cores e formas, Escuta, fala, pensamento e imaginação, Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações. Teve como objetivo promover uma aprendizagem 

que estabelecesse as interações das crianças entre escola, com outras crianças e as 

famílias. Haja vista, que as interações constituem como possibilidades de aprender ouvindo 

o outro, conversando e trocando suas experiências de vidas e culturas. 

           O Projeto ainda, visou um trabalho direcionado para o eixo brincar, levando 

a criança a despertar no seu imaginário, as descobertas e ampliação de suas experiências 

para estabelecer distintas formas de relação, com os adultos e com outras crianças. 

Segundo Vigotski (2008), a brincadeira cria a chamada zona de desenvolvimento iminente, 

impulsionando a criança para além do estágio de desenvolvimento que ela já atingiu. Para 

o autor, o brincar libera a criança das limitações do mundo real, permitindo que ela crie 

situações imaginárias. 

 
Atividade/Cronograma 

 

O Projeto Rádio Live Jardim foi apresentado uma vez na semana, tendo como sua 

programação a culminância do tema escolhido e trabalhado durante a semana. A 

vinculação acontecia, de maneira on-line, no aplicativo Google Meet. Teve como locutores 

o corpo docente e uma criança convidada para apresentarem o programa, e ainda, contou 

com a participação das atividades criativas realizadas e apresentadas por meio de vídeos, 

das crianças e suas famílias 

Com o retorno as atividades presenciais, a Rádio Live Jardim foi adequada uma 

vez por mês, tendo como sua programação a culminância dos temas escolhidos e 

trabalhado durante a cada mês. 
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As atividades, desenvolvidas pelas crianças e famílias, tinham na montagem do seu 

trabalho, o uso das diversidades linguísticas tais como: a música, as danças, as poesias, o 

audiovisual, a plástica, a contação de história, a culinária entre outros. 

A Rádio foi montada na sala informática e tendo no processo de planejamento, 

preparação e execução da atividade o corpo docente e o professor de informática, Daniel 

Ribeiro dos Santos.  A vinculação permaneceu, de maneira on-line, no aplicativo Google 

Meet. Teve como locutores a participação de equipe de escola e quatro crianças convidadas 

de cada turma para apresentarem o programa como entrevista, assuntos com temas de 

curiosidades, música, dança e ainda, contou com a participação de convidados para serem 

entrevistados, família e contadores de histórias. 

 

Acompanhamento e Avaliação 

A avaliação realizada foi positiva no contexto pedagógico. As observações e 

comentários levantados tiveram como aspectos essenciais, a importância do protagonismo 

da criança e a percepção indispensável referente a participação da família que faz-se 

necessário garantir uma qualidade de ensino contemplando os dois eixos integradores do 

interagir e do brincar. 

O Jardim de Infância, da 404 Norte, desenvolveu o Projeto Rádio Live Jardim, com 

a intenção de promover o desenvolvimento integral da criança, articulado com as funções 

dos eixos integradores: brincar e interagir. Com isto, o Projeto teve o seu resultado 

significativo e viável para as crianças, mesmo diante dos enfrentamentos, com as 

ferramentas tecnológicas e ambiente virtual.  Apresentou-se  como um Projeto 

considerável, cuja repercussão contemplou todos os segmentos do Jardim, que vêm 

ratificando a permanência de suas atividades, por ter sido uma experiência inovadora para 

este Jardim de Infância. 
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Projeto “Família e os seus talentos” 

 

A escola infantil apresenta uma Projeto Político-Pedagógico que se orienta pelo 

Currículo em Movimento da Educação Infantil SEEDF (DISTRITO FEDERAL, 2018), 

articulado em um projeto que implica em um trabalho educativo, que propõe desenvolver 

os eixos integradores: Educar e cuidar; brincar e interagir; favorecendo os direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento da criança. Este direito é norteado em conviver, brincar, 

participar, explorar, expressar e se conhecer, através de uma prática pedagógica dos 

princípios éticos, políticos e estéticos, os quais orientam a aprendizagem e os direitos 

emergem os cincos campos de experiências. 

O Currículo em Movimento da Educação Infantil da SEDF cita:  há legislações 

vigentes que indicam e confirmam a necessidade de refletir, promover e aperfeiçoar a 

interação família e/ou responsáveis e instituição que oferta Educação Infantil, tais como a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, que ressaltam que os direitos fundamentais das crianças sejam 

assumidos como responsabilidade de todos. Ainda no que se refere às legislações que 

asseguram o direito de participação das famílias 46 Currículo em Movimento do Distrito 

Federal – Educação Infantil e/ou responsáveis, as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica – DCN reafirmam que o atendimento aos direitos da criança na sua 

integralidade requer que as instituições de Educação Infantil, na organização de sua Projeto 

Político-Pedagógico e curricular, assegurem espaços e tempos para participação, o diálogo 

e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização das diferentes formas em que 

as famílias se organizam. ((BRASIL, 2013, p. 92). 

O papel da família na formação do indivíduo é fundamental para a construção de 

sua identidade e o desenvolvimento de seus princípios morais, presentes na sua atuação 

social como cidadão. E a instituição escolar é um espaço importante para o aprofundamento 

e ampliação desta aprendizagem e desenvolvimento deste indivíduo. 

Com isto, a escola tem buscado cada vez mais várias estratégias para que possa 

fortalecer os laços e participação ativa das famílias. Estimulando a compreensão do seu 
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papel no processo de formação deste indivíduo, tendo em vista a melhoria da qualidade de 

ensino e a adequação das demandas pedagógicas e financeiras da nossa realidade. 

Nessa perspectiva a família tem papel de extrema relevância na aprendizagem da 

criança, pois está fortemente ligada ao papel da escola. Segundo Zagury (2002 p.175); 

sendo a família assim é a primeira educadora da criança, responsável pelos primeiros 

passos dado por ela, segundo Szymanzki (2003 p.22) “é na família que a criança encontra 

os primeiros “outros” e, por meio deles, aprende os modos de existir – seu mundo adquire 

significado e ela começa a constituir-se como sujeito”. Isso não quer dizer que a escola não 

possa ensinar valores morais e sociais, mas a escola além desses ensinamentos possui 

outras especificidades como salienta Szymanzki (2003 p. 99); 

O projeto Família e os seus talentos (Família compartilhando os seus talentos) 

constitui em o núcleo familiar (pai, mãe, avó e avô) apresentar com a sua área de 

conhecimento uma atividade articulada com o planejamento pedagógico na escola, no 

espaço especificamente criando e para este projeto. O espaço, conhecido como Espaço do 

Atelier e Espaço Científico, tem a intenção trazer a família para dentro da escola. 

O Projeto Família e os seus talentos tem a proposta de promover uma maior 

integração da família com a escola, através do compartilhamento de seus diversos talentos 

(artísticos, profissionais etc.) articulado com o planejamento pedagógico. Estas atividades 

são desenvolvidas num espaço especificamente criado e para este projeto, denominado de 

Atelier e Espaço Científico. 

 

Objetivo Geral 

● Promover mais uma parceria com a família, 

através da sua participação de compartilhar seus diversos 

talentos, estreitando assim os laços com o ambiente escolar. 

 

Objetivos específicos 
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● Aprimorar a compreensão da importância do papel 

da família na escola e no processo de aprendizagem da criança; 

● Possibilitar aos pais uma maior colaboração com 

a escola e socialização no ambiente escolar; 

● Propiciar a família de, juntamente com a escola, 

também desempenharem o papel de formadores do 

conhecimento da criança;  

● Motivar a família em participar com atividades no 

Atelier e Espaço Científico; 

● Propiciar um tempo de qualidade para que os pais 

possam acompanhar seus filhos na escola; 

● Promover uma forma de relação eficaz e presente 

entre família/escola. 

 

Metodologia: 

 

A metodologia tem como proposta envolver a família na rotina da criança, através 

de atividades que contemplem seus diversos talentos, articulada com o planejamento 

pedagógico e realizada no Atelier e Espaço Científico. As atividades podem ser através de 

oficinas, pequenas palestras, atividades interativas e lúdicas.   

Este projeto conta ainda com a participação de um personagem que motiva toda 

esta interação. Trata-se de um robô, cujo nome foi sugerido pelas próprias crianças. Ele é 

conhecido como Soni. O papel deste personagem Soni é o de ser o elo de envolvimento 

lúdico com as atividades em questão. 
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Atividades Propostas/ cronograma 
 

Decorrente da reunião realizada com a coordenadora pedagógica é definida as 

linhas gerais de atividades que serão realizadas conforme o tema e as orientações 

pedagógicas. A partir daí, são convidados familiares (ou que voluntariamente se propõem) 

cujos talentos se alinham com o tema do momento. Eles terão a oportunidade de criar a 

sua atividade para os dias agendados na semana.  

 

Cronograma: 

Rotina: Espaço do Atelier e Espaço Cientifico 

Horário: Matutino e Vespertino 

Dia da semana: Sexta-feira - Matutino / Terça-feira  - Vespertino 
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Projeto Jardim Digital  

(Projeto adequado a PORTARIA Nº 271/2019) 

 

O nome do Projeto foi escolhido em conjunto com a equipe da escola, explicitando 

seu foco na etapa de ensino em que é executado. A palavra “Jardim” remete à Educação 

Infantil e ao fato de que o Projeto permeia todo ambiente escolar, enquanto que o termo 

1212“Digital” faz referência às tecnologias da informação que serão exploradas pelas 

crianças. 

 
Justificativa: 

 
Segundo o Conselho de Educação do Distrito Federal – DISTRITO FEDERAL 

(2018, 

p. 6, grifo nosso): 
 
Art. 13. São competências gerais da Educação Básica: 
 
I - Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 

físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade e colaborar na 

construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva; 

[...] 

IV - Utilizar diferentes linguagens - verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 

escrita), corporal, visual, sonora e digital - bem como conhecimentos das linguagens 

artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, 

ideias e sentimentos, em diferentes contextos; 

Ainda, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – 

DCNEI: 

As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil 

devem [...] garantir experiências que: 

[...] 

 
● Promovam a interação, o cuidado, a 
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preservação e o conhecimento da biodiversidade e da 

sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não 

desperdício dos recursos naturais; 

● Possibilitem a utilização de gravadores, 

Projetores, computadores, máquinas fotográficas, e 

outros recursos tecnológicos e midiáticos. (BRASIL, 

2010, p. 27) 

O Jardim de Infância 404 Norte não possuía um projeto de informática, apesar de 

dispor de computadores armazenados oriundos de doações e parcerias, pela falta de um 

professor habilitado capaz de integrar um Projeto de informática ao Projeto Político-

Pedagógico da escola. Observa-se, portanto, que havia desconformidade com o que 

preconizam as duas Resoluções citadas acima. 

Com o uso das tecnologias da informação criam-se novas oportunidades para 

incluir crianças com deficiências, transtornos e altas habilidades/superdotação, dadas suas 

condições específicas de aprendizagem. 

Observa-se que algumas crianças com dificuldade de aprendizagem e 

necessidades especiais não têm o tônus muscular, destreza ou a capacidade de se 

expressar por meio da utilização de materiais tradicionais como lápis de cor ou giz de cera, 

mas conseguem utilizar as ferramentas de desenho disponíveis nos computadores para 

fazerem seus registros, tornando assim primordial o espaço do laboratório de informática. 

O Projeto Jardim Digital oportuniza que as crianças manipulem os computadores 

como novos brinquedos, possíveis de serem descobertos, explorados e utilizados como 

instrumentos de novas aprendizagens. A apresentação deste Projeto visa dar a condição 

de utilização dessas vivências na escola para que as crianças alcancem os direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento conforme o Currículo em Movimento da 

Educação Infantil (2018). Todas as atividades são planejadas considerando a criança como 

sujeito histórico de direitos, atuante e protagonista na constituição de sua identidade 

pessoal e coletiva. Mediante suas interações, relações e práticas cotidianas, a criança 

utiliza o brincar, a imaginação, a fantasia, a observação, as narrativas, os questionamentos, 
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“experimenta, aprende e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo 

cultura” (BRASIL, 2010, p. 12). 

 

Metas 
 

● Atender 100% das crianças do JI 404 Norte no primeiro bimestre de 

2021; 

● Garantir juntamente com a Gerência de Conteúdos Digitais 

Educacionais - GECOD a participação do docente em formação continuada em 

práticas pedagógicas inovadoras; 

● Incluir novas atividades de robótica até o quarto bimestre de 2021; 

● Pesquisar e instalar novos tipos de software nos dispositivos móveis 

para diversificar mais as experiências disponíveis para as crianças até o fim do 

segundo bimestre. 

● Realizar a manutenção em 100% dos computadores que apresentaram 

mau funcionamento durante o ano de 2021; 

● Pesquisar e instalar novos tipos de software livre para diversificar mais 

as experiências disponíveis para as crianças até o fim do segundo bimestre. 

● Assegurar 100% os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar-se e conhecer-se de todas as crianças do JI 404 Norte; 

● Promover 100% dos campos de experiência descritos no Currículo em 

Movimento da SEDF (Distrito Federal, 2018, p. 60) “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”; 

● Promover atitudes de participação, estimulando o respeito mútuo, e a 

resolução de conflitos, por meio de partidas e campeonatos em duplas ou grupos 

entre as crianças do 1º período até o quarto bimestre. Em atividades como Jogo 

da Velha e Frozen Bubble. Contemplando os campos de experiência:  

o o eu e o outro e o nós 

o espaços, tempos, quantidades, relações e transformações) 
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● Promover atitudes de participação, estimulando o respeito mútuo, e a 

resolução de conflitos, por meio de partidas e campeonatos em duplas ou grupos 

entre as crianças do 2º período até o terceiro bimestre. Em atividades como Jogo 

da Velha, Jogo de Damas, Tux Kart e Frozen Bubble. Contemplando os campos 

de experiência:  

o o eu e o outro e o nós 

o espaços, tempos, quantidades, relações e transformações) 

 
Fundamentação Teórica 

 
De acordo com o escritor Francisco & Couri (2009), “hoje, a Informática faz parte 

da vida cotidiana e, de crianças a adultos, todos utilizam de alguma forma, seja para o 

entretenimento quanto para o trabalho”. 

Segundo Papert (2008), “o uso do computador a partir dos primeiros anos de escola 

é importante para a autonomia intelectual do aprendiz, tornando-o menos dependente de 

adultos como provedores de informação, e da escrita como a forma predominante de 

conhecer e se expressar”. 

Este projeto contempla o brincar que é condição de aprendizagem, 

desenvolvimento e de internalização das práticas sociais e culturais. Para as crianças, 

brincar é algo muito sério, sendo uma de suas atividades principais. Enfatiza-se que essa 

atividade não é a que ocupa mais tempo da criança, mas aquela que contribui de modo 

mais decisivo no processo de desenvolvimento infantil (ELKONIN, 2012, apud DISTRITO 

FEDERAL,2018). Segundo Vigotski (2009), a brincadeira cria a chamada zona de 

desenvolvimento iminente, impulsionando a criança para além do estágio de 

desenvolvimento que ela já atingiu e para situações imaginárias, liberando a criança das 

limitações do mundo real (apud DISTRITO FEDERAL, 2018). 

 
Público envolvido no Projeto: 

 
O público é composto por crianças matriculadas no Jardim de Infância 404 Norte. 

Todas as turmas são atendidas semanalmente em encontros que possuem uma duração 

mínima de 60 minutos. 
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A criança é convidada a participar de oficinas e exibições de vídeos. Grande parte 

dos computadores utilizados no Projeto é reciclada e configurada com a ajuda de membros 

da comunidade. 

 

Objetivo Geral 

 
Pretende-se, com este Projeto, possibilitar situações nas quais as crianças sejam 

sujeitos ativos no uso das tecnologias e possibilitar a utilização de outras linguagens, que 

não a escrita, para expressar suas ideias e sentimentos. Ainda, espera-se utilizar diversos 

recursos tecnológicos e midiáticos de forma que a criança possa compreender e ser 

compreendida, 

avançando em seu processo de construção de significados e enriquecendo sua 

capacidade expressiva; assegurando os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar-se e conhecer-se. 

 

Objetivos Específicos 

 
O Projeto objetiva contemplar os cinco campos de experiência descritos no 

Currículo em Movimento da SEDF (Distrito Federal, 2018, p. 60) “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”. Para tanto 

pretende-se abordar os campos de experiência da seguinte forma: 

● Jogos em equipe 

o Promover atitudes de participação, 

estimulando o respeito mútuo, e a resolução de conflitos 

(campo de experiência “o eu, o outro e o nós”); 

 

● Jogos Individuais 

o Cultivar uma imagem positiva de si e 

confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e 

desafios (campo de experiência “o eu, o outro e o nós”); 



145 

 

● Desenho livre e montagem de personagens com figuras 
prontas 

o Observar os colegas, observando a forma 

do rosto, posição dos olhos, nariz, boca etc. (campos de 

experiência “o eu, o outro e o nós” e “traços, sons, cores e 

formas”); 

● Visualização e reprodução de mapas e fotos de satélite 

 

o Favorecer a construção de noções 

espaciais relativas a uma situação estática, como a noção 

de longe e perto (campo de experiência “espaço, tempo, 

quantidades, relações e transformações”); 

● Narração e gravação de histórias 

o Realizar práticas com foco na linguagem 

oral, ampliando as formas de comunicação da criança em 

situações sociais (campo de experiência “escuta, fala, 

pensamento e imaginação”); 

● Praticar danças e apreciar música 

o Explorar formas de expressão corporal, propiciando o contato com diferentes 

linguagens artísticas e culturais, como a música e a dança (campo de experiência “corpo, 

gestos e movimentos”). 

 

Objetivos de conhecimento 
 

 
O Projeto aborda em suas metodologias os cinco campos de experiência do 

Currículo em movimento da SEEDF de Educação Infantil e complementa as aprendizagens 

e desenvolvimento das crianças da sala de atividades, articulando os campos de 

experiências, tendo um olhar pedagógico diante da produção digital ofertada pelos meios 

de comunicação ou materiais audiovisuais. 

A seguir destacam-se os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

contemplados no Projeto: 
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● Campo de experiência o eu, o outro e o nós: 
 

o Demonstrar empatia pelos outros, 

percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, 

necessidades e maneiras de pensar e agir; 

o Agir de maneira independente, com 

confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 

conquistas e limitações; 

o Comunicar suas ideias e sentimentos a 

pessoas e grupos diversos, por meio de contatos diretos ou 

possibilitados pelas tecnologias da comunicação; 

o Demonstrar valorização das características 

de seu corpo (cor dos olhos, cabelos, pele) e respeitar as 

características dos outros (crianças e adultos) com os quais 

convive; 

o Compreender que as regras são passíveis 

de questionamento, discussão e reformulação entre os 

elementos do grupo; 

o Desenvolver o senso de resiliência (saber 

perder, saber ganhar, aceitar a opinião das outras pessoas, 

reconsiderar seu ponto de vista); 

o Vivenciar rotinas: organização dos tempos, 

espaços e materiais, de modo a constituir, gradualmente, 

sua autorregulação e autonomia; 

o Identificar a evolução dos meios de 

transporte, sinais de trânsito e discutir sobre as regras de 

trânsito em culturas diversas; 

o Passear, observar e discutir acerca das 

características das imediações da instituição de Educação 

Infantil; 

o Conhecer e discutir acerca da história de 

Brasília, curiosidades e a história de vida das pessoas que 
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constituem esse contexto; 

 

● Campo de experiência corpo, gestos e 
movimentos: 

o Criar com o corpo formas diversificadas de 

expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto 

nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, 

teatro, música, entre outros; 

o Criar movimentos, olhares e mímicas em 

brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, 

teatro e música; 

o Coordenar suas habilidades manuais no 

atendimento adequado a seus interesses e necessidades 

em situações diversas; 

o Criar e valorizar movimentos pela utilização 

de diferentes modalidades de dança; 

o Reconhecer, participar e valorizar as 

manifestações culturais como um patrimônio imaterial 

(quadrilhas, brincadeiras de roda, brincadeiras cantadas 

etc.); 

 

● Campo de experiência traços, sons, cores e 
formas: 

o Valorizar e criar produções artísticas 

individuais e coletivas em suas respectivas linguagens; 

o Expressar-se livremente, por meio de 
desenhos e pinturas, verbalizando 

o significado de sua produção; 

o Reconhecer as cores primárias e 
secundárias; 

o Criar, individual ou coletivamente, histórias 

para sonorizá-las, utilizando diversas fontes sonoras; 

o Escutar atentamente, em mídias, 
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apresentações ou concertos, estilos e gêneros musicais 

(música folclórica, erudita, popular, dentre outros) do 

contexto da criança, seja familiar, comunitário e/ou da 

instituição educacional, identificando livremente algumas 

diferenças existentes entre eles; 

o Participar de atividades com músicas 

usadas como fundo para a formação de repertório de 

memória e realização de trabalho corporal livre e 

direcionado; 

o Observar e reconhecer diversas 

imagens/cenas/obras por meio de fotografias, pinturas, 

objetos, esculturas, cenas cotidianas, gravuras e obras de 

artistas; 

o Criar livremente figuras humanas, de 

animais, de objetos e de cenas por meio de desenhos, 

pinturas, colagens e modelagens, contextualizando-as 

intencionalmente; 

o Desenhar e criar narrativas de histórias, 
lugares e acontecimentos; 

o Emitir opiniões e sentimentos em relação a 
diversas obras de Arte; 

 

● Campo de experiência escuta, fala, pensamento 
e imaginação: 

o Expressar ideias, desejos e sentimentos 

sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita 

(escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de 

expressão; 

o Levantar hipóteses em relação à linguagem 

escrita, realizando registros de letras por meio de escrita 

espontânea; 

o Explicar o próprio desenho e tentar fazer o mesmo com o dos colegas; 
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o Reconhecer os suportes convencionais e 

incidentais dos gêneros textuais (revista, jornal, outdoor, 

quadro de avisos, rádio, TV, computador, faixas, muros, 

paredes, janelas de veículos, ambiente virtual – 

computador, tablet, celular etc.); 

o Recriar, de forma gráfica (desenho ou 

escrita espontânea), as histórias ouvidas; 

o Escrever o próprio nome e reconhecer a 

sua importância e sua utilidade como elemento de 

identificação pessoal; 

 

● Campo de experiência espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações:  

o Identificar relações espaciais (dentro e fora, 

em cima, embaixo, acima, abaixo, do lado); 

o Organizar objetos por critérios de 

semelhanças e diferenças, agrupando-os  numa categoria 

(classificação). 

o Realizar experimentos para produzir novas 

cores, misturando materiais diversos: tinta, massinha de 

modelar, anilina, dentre outros, e relacionar cores nos 

objetos e nos elementos da natureza; 

o Desenvolver, de maneira lúdica, noções 

matemáticas de mais/menos, começo/meio/fim, 

antes/agora/depois, cedo/tarde, ontem/hoje/amanhã, 

direita/esquerda, primeiro/entre/último, para frente/para 

trás/para o lado, para a direita/para a esquerda, para 

cima/para baixo; 

o Utilizar desenhos, imagens e mapas 

simples para localizar objetos e pessoas; 

o Identificar, nomear e registrar números em 
atividades lúdicas; 



150 

 

o Observar e explorar a paisagem do entorno 

da instituição de Educação Infantil; 

o Realizar ações relacionadas ao consumo 

sustentável (economia de matéria prima, água, energia) e 

atitudes como reduzir, reciclar e reutilizar, desenvolvendo 

práticas de cuidado com o meio ambiente; 

o Compreender e incentivar entre seus pares 

a conservação, o uso racional e o reaproveitamento de 

objetos utilizados individual e coletivamente; 

o Manipular e reproduzir maquetes, mapas e 

globos com materiais diversificados; 

o Conhecer e discutir sobre a preservação de 

plantas e animais do Cerrado 

 

Metodologia 
 
As crianças são convidadas a compartilhar suas atividades em um telão, onde 

acompanham o progresso de seus colegas, o que favorece a interatividade, a liberdade de 

criação e a troca de novas informações e conhecimentos através das atividades 

pedagógicas. Essa interação promove a cooperação entre eles, desenvolve o espírito de 

solidariedade e ajuda aqueles com dificuldade de aprendizagem e pessoas com 

necessidades especiais. 

As atividades serão realizadas no laboratório de informática. Em diversos 

momentos é necessária a conexão com a internet para baixar novos programas, jogos, 

acessar mapas e visualizar vídeos diversos. A internet é disponibilizada pela crianças. Os 

computadores são antigos e apresentam defeitos constantemente, sendo necessário 
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Foram disponibilizadas diversas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 

como jogos, imagens, vídeos, músicas, onde as crianças são orientadas pelo responsável 

da execução do Projeto Professor Daniel Ribeiro. As crianças aprendem a trabalhar/brincar 

com os recursos tecnológicos e midiáticos. 

Os equipamentos são embarcados preferencialmente com “Software Livre” 

garantindo manutenção e permitindo implementações diversas retardando a obsolescência 

da estrutura. Com o uso de software livre podemos copiar os programas utilizados para 

qualquer novo computador que for fornecido ao laboratório sem a necessidade de novas 

licenças ou qualquer tipo de burocracia e custos desnecessários. 

Os programas também poderão ser copiados para qualquer criança ou membro da 

comunidade que se interesse em trabalhar em casa sem nenhum impedimento legal. 

Com o uso de “Software Livre” também estamos contribuindo para a formação da 

autonomia de nossos cidadãos mostrando um tipo de ferramenta que pode ser copiada, 
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modificada e adaptada sem infringir nenhuma lei. 

O Projeto busca assegurar: 
 

● Participação em situações que integrem músicas, 

imagens e animações gráficas; 

● Desenhos a partir de temas geradores, 

complementando o trabalho realizado  na sala; 

● Comparar os placares alcançados pelas crianças 

nas atividades propostas e verificar sua evolução ao longo da 

duração do Projeto. 

As atividades são realizadas semanalmente em grupos limitados a 16 crianças com 

a utilização de programas de desenho como o Tuxpaint e jogos educativos como o Frozen-

Bubble, Gcompris, Ktuberling e outros, de forma integrada com o planejamento das 

atividades de sala. 

Exemplos de experiências que visam garantir os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças: 

● Explorar e manipular mapas e globos utilizando 
Google Maps; 

● Interagir com o outro por meio de movimentos 

corporais e danças em grupos                               por meio de 

vídeos musicais; 

● Utilizar o editor de imagem para criar desenhos e 
fazer pinturas coloridas; 

● Utilizar máquinas fotográficas, tablets, câmeras 

digitais e ou aparelhos celulares para capturar imagens diversas; 

● Utilizar máquinas fotográficas, tablets, câmeras 

digitais e ou aparelhos celulares para capturar vídeos diversos; 

● Utilizar programas de edição de imagens; 

● Utilizar programas de edição de vídeos; 

● Utilizar jogos educativos para produções em 

grupo e individuais, representadas  através de desenhos; 
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● Utilizar jogos educativos para produções em 

grupo e individuais, representando                                       em 

desenho a sequência de histórias; 

 

● Comparar os placares alcançados pelas crianças 

nas atividades propostas e verificar sua evolução ao longo da 

duração do Projeto. 

As atividades são realizadas semanalmente em grupos limitados a 16 crianças com 

a utilização de programas de desenho como o Tuxpaint e jogos educativos como o Frozen-

Bubble, Gcompris, Ktuberling e outros, de forma integrada com o planejamento das 

atividades de sala. 

Exemplos de experiências que visam garantir os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças: 

● Explorar e manipular mapas e globos utilizando 
Google Maps; 

● Interagir com o outro por meio de movimentos 

corporais e danças em grupos                               por meio de 

vídeos musicais; 

● Utilizar o editor de imagem para criar desenhos e 
fazer pinturas coloridas; 

● Utilizar máquinas fotográficas, tablets, câmeras 

digitais e ou aparelhos celulares para capturar imagens diversas; 

● Utilizar máquinas fotográficas, tablets, câmeras 

digitais e ou aparelhos celulares para capturar vídeos diversos; 

● Utilizar programas de edição de imagens; 

● Utilizar programas de edição de vídeos; 

● Utilizar jogos educativos para produções em 

grupo e individuais, representadas  através de desenhos; 

● Utilizar jogos educativos para produções em 

grupo e individuais, representando                                       em 

desenho a sequência de histórias; 
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● Editar pequenos vídeos inserindo títulos e 
legendas; 

● Utilizar o editor de texto para elaborar histórias, 

utilizando imagens ou coleções                                                     

de imagens do próprio programa; 

● Utilizar o editor de imagem para desenhar uma 
história em sequência. 

 
 

A seguir, registros de atividades realizadas no Projeto: 

 

● Arte Abstrata 

 

● Editor de imagens: 

 
 

● Editor de imagens: desenho à mão livre: 
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● Editor de imagens: datas comemorativas e folclore 
brasileiro: 

 
 

 

 

● Escrever o próprio nome e reconhecer a sua 
importância e sua utilidade como  elemento de identificação pessoal: 



156 

 

 

 
● Classificar e seriar objetos e figuras de acordo com suas 

semelhanças e diferenças: 
 
 

 
 

● Desenvolver atitudes de respeito e cuidado com o meio 
ambiente: 

 

 

● Observar e reconhecer diversas imagens/cenas/obras 

por meio de fotografias, pinturas, objetos, esculturas, cenas cotidianas, 

gravuras e obras de artistas: 
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● Gravação de histórias em podcast: 
 

 
 

● Manipular e reproduzir maquetes, mapas e globos com 
materiais diversificados. Utilizando Google Maps e papel machê. 
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● Robótica apresentada por uma das 
crianças e seu pai. 

 

 

● Pintura com pixels em tablete montado em 
cavalete de pintura. 

 

 

 

Abaixo, exemplos de ações e passeios realizados em conjunto com o laboratório 

de informática em consonância com o Projeto macro da escola: 
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Bimestr es Campos

 

de Experiencias 

Su

ge stões 

Ações/Pas

sei os 

Produtos 

1º Bimestr e: 
Água Aliment ação 

(De 
acordo com o 
Planejamento 
Curricular) 

Artista 
escolhido: 

 
Júlia

 S
ousa Baptista 
Artista Plástica.        
Uma 

artista 

brasiliense. 

Visi
ta  aos 
ponto s 
turísti cos 
de Brasília 

Exibição
 de Vídeo
 sobre o
 tema no 
Laboratório de 
Informática 

Portfólio do 
Criança e fotos no Blog da 
escola 

2º Bimestr e: 
Atividad es Físicas 

Artista 

escolhido: 

 
Alfredo     

Volpi foi artista 
plástico ítalo-
brasileiro. 

Tra
ze r 
profissionai 
s de 
Educação 
Física para 
ajuda e 
suporte 
nas 

ativ
id ades 

 
 
Desenho

 no 
computador sobre
 os 
animais 
observados 
(TUXPAINT) 

 
Desenho

 no 
computador sobre
  o 

sistema 
solar 

Sanfona do 
Grafismo 

 
Exibição dos 
desenhos no 
Projetor do 
Laboratório de 

Informática 
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3º Bimestre: 

 
Coleta Seletiva 

Lixo 

Artista 
escolhido: 

 
Romero 

Britto é um famoso 
pintor e artista 
plástico brasileiro. 

SL

U 

e 
Catadores 

Escola
 d
a  Natureza 

Construção
 de 
Murais Ecológicos 

4º Bimestre: 
Cuidado com o Meio 
Ambient e: Plantas/ 

Animais 

Pas
seata como 
culminânci 
a do 
Projet o 

Releitur
a das obras
 d
e  Romero 
Britto no 
TUXPAINT* 

 
Exibição da 

releitura das obras no 
Projetor do 
Laboratório de 
Informática 

 
 

 

Acompanhamento e avaliação: 
 
A avaliação da execução do Projeto é realizada pela equipe de direção e equipe 

pedagógica, verificando a aplicabilidade das atividades de acordo com o planejamento 

bimestral. O Projeto também é avaliado, mensalmente, pelas crianças de acordo com a 

especificidade das atividades a serem administradas e semestralmente, nas reuniões de 

pais. Os resultados também são apresentados durante as coordenações coletivas com os 

demais professores, onde são avaliadas a integração transversal com as demais iniciativas 

da escola, bem como a evolução das atividades, as metas atingidas, a aceitação e a 

motivação de todos os envolvidos. Durante a execução do projeto são utilizados diversos 

meios para promover o registro e acompanhamento: 

● Reuniões (Coordenação coletiva, reunião de pais,); 

● Entrevistas não estruturadas: 

o Pais e professores enviam rotineiramente 

sugestões e questionamentos por Whatsapp e e-mail; 

o Escuta sensível das crianças que são sempre 
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convidadas a expressar o que sentem sobre as atividades, suas 

expectativas e sugestões de mudanças; 

● Formulários eletrônicos de pesquisa de satisfação 
enviados por e-mail. 

 
Tais interações com o público-alvo são registradas em um caderno digital de 

acompanhamento e planejamento mantido pelo professor de informática. 

A avaliação da aprendizagem é feita através de fotos e imagens do que está sendo 

produzido pelas crianças no laboratório de informática. Também é feita através da escuta 

sensível das crianças, onde são acompanhados os gestos, palavras, ações e emoções. 

Esse material isso é registrado em um caderno digital de acompanhamento e planejamento 

mantido pelo professor de informática que é compartilhado com os demais professores nos 

momentos de coordenação coletiva, favorecendo o acompanhamento do projeto, assim 

como a avaliação das ações. Pretende-se assim, promover um diálogo de interação com 

as outras atividades desenvolvidas nas salas de atividades, verificando o alcance dos 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento pelas crianças e propondo novas estratégias 

de aprendizagem. Dentro desta articulação integrada procura–se favorecer o 

desenvolvimento de novas aprendizagens nas crianças. Este encadeamento de esforços é 

registrado em um caderno digital de acompanhamento e planejamento mantido pelo 

professor de informática. 

 

Avaliação do Projeto: 

 
O projeto tem se desenvolvido de forma positiva no contexto pedagógico, contudo 

apresenta algumas dificuldades nas questões relacionadas à infraestrutura e qualidade dos 

equipamentos de informática (hardware e software). Porém, tem se buscado           

estratégias para sanar estas necessidades que surgem no decorrer do processo educativo 

tornando o ambiente agradável para as crianças e dando a elas, nos mais diversos 

aspectos, a acessibilidade necessária para o manuseio e uso adequado da tecnologia como 

forma de aprendizagem significativa. 

A participação e interação das crianças é intensa. Crianças, equipe gestora, equipe 
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pedagógica e pais foram muito presentes e eficientes conforme a solicitação e 

especificidade de cada segmento. As crianças demonstram grande afinidade e facilidade 

ao lidar com a tecnologia pois trata-se de uma ferramenta com a qual praticamente todas 

têm contato cotidianamente em suas residências e cujo uso vai além da diversão. Nesse 

contexto os pais mostram-se interessados e felizes ao observarem a desenvoltura das 

crianças e o quanto elas conseguem aprender nesses momentos de forma muito autônoma, 

embora sempre sejam orientados e supervisionados pelo professor. A equipe gestora, 

professoras, coordenadora e orientadora educacional por diversas vezes incluem 

atividades a serem desenvolvidas no laboratório de informática a fim de reforçar, 

sistematizar e ilustrar a atividade ou intervenção aplicada em sala proporcionando a 

ludicidade tão necessária na educação infantil. 

O projeto Jardim Digital acontece no decorrer do ano letivo de forma concomitante 

e complementar a outros projetos desenvolvidos nessa escola, dessa forma não podemos 

falar em final do projeto, contudo podemos observar benefícios advindos de sua aplicação 

como: 

● A inicialização da criança com o computador torna 

significativo o seu aprendizado, enfatizando o “aprender” e não o 

“ensinar”; 

● O computador torna-se parte do ambiente natural 

da criança, que explora todas as possibilidades que este lhes 

oferece, trabalhando principalmente os softwares educacionais, 

softwares de simulação e programação, softwares gráficos entre 

outros; 

● O uso de tecnologias promove atividades mais 

criativas, motivadoras, dinâmicas que despertam as crianças para 

novas descobertas e aprendizagens, proporcionando aos mesmos 

autonomias, curiosidade, cooperação e socialização; 

● Proporciona a inclusão digital, disponibilizando 

acesso às novas tecnologias para as crianças e os profissionais da 

escola. 
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● Estimula as crianças a aprenderem e ensinarem 

uma vez que aquelas que tem mais facilidade ajudam os colegas 

em dificuldade e atuam como disseminadores em suas 

residências; 

● Melhoria da coordenação motora fina devido ao 
manuseio do mouse; 

● Desenvolvimento de habilidades psicomotoras e 

de lateralidade durante os jogos que exigem movimentação 

corporal; entre outros. 

Diante do exposto fica claro que apesar das dificuldades, o Projeto Jardim Digital 

tem alcançado os objetivos a que se propõem, mostrando-se uma ferramenta útil e 

indispensável ao desenvolvimento integral das crianças dessa unidade educacional. 

 

Depoimentos dos Pais 
 
Depoimentos enviados pelos pais e pela equipe pedagógica do Jardim de Infância 

404 Norte que mostram como os pais têm avaliado de forma positiva o Projeto: 

A escola como meio de aprendizado, vem se modernizando e com isso surge a 

necessidade da acessibilidade ao mundo digital. 

O laboratório de informática tem como objetivo criar uma nova dinâmica de 

interatividade na sala de atividade, agregando novos conhecimentos educacionais sociais 

e tecnológicos. 

É visível a desenvoltura e a apropriação da Yasmin e da Pyetra, no uso do 

computador. Percebo o fascínio e a curiosidade que o computador exerce nelas. 

Se usado de forma correta o computador é uma ferramenta valiosa no auxílio do 

processo ensino-aprendizagem. Como vivemos em uma sociedade informatizada, 

capacitar as crianças no uso do mesmo se torna fundamental. ” (Mary Jane, avó de criança) 

“Tudo o que eu deveria saber na vida aprendi no jardim de infância”. (Robert    

Fulghum) 
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As atividades de informática do jardim são muito importantes pois colocam nossos 

pequenos em contato com o mundo digital de hoje. Como mãe, eu apoio e elogio o trabalho 

desenvolvido pelo professor Daniel, onde as crianças desenvolvem atividades de 

coordenação motora e psicológica. ” (Raquel da Silva Gomes, mãe de criança) 

 

 

Prezada Diretora, 
 
Eu e a minha esposa Vanda gostaríamos de expressar a nossa satisfação e 

gratidão ao JI 404 Norte e a vocês da Diretoria pela implantação do laboratório de 

Informática e, em especial, ao querido professor Daniel pelo excelente trabalho que tem 

feito com as nossas crianças nesse laboratório. A nossa pequena Liz tem apreendido muito 

com as aulinhas dele e sempre chega em casa com novidades para nos contar. As aulinhas 

têm sido muito proveitosas!! Parabéns a toda a sua equipe!! 

Aproveito para lembrar-lhes do processo de doação de 15 computadores para o JI, 

que está em andamento aqui no Banco do Brasil. Espero ter boas notícias para passar a 

vocês, em breve!! “ (Isauro N. Dias, pai de criança) 

“Minha filha Helena gosta muitas das aulas de informática com o professor Daniel. 

Sinto que desenvolveu a coordenação motora fina, a autonomia. É muito interessante 

também a mescla de atividades envolvendo movimento. Parabéns ao JI 404N e ao 

professor pelo excelente trabalho.” (Maria Clara Fagundes Dias, mãe de criança) 

Bom dia! 
 
Meu filho Vítor Alexandre! 

 
Aprendeu e cresceu muito com as aulas de informática. Inclusive o cognitivo. 

Sempre amou as aulas de informática. Contava os dias para chegar o dia da aula. 

 

No mundo da tecnologia é se suma importância”. 
 
(Virgília Borel Fumian Gomes, Presidente do Conselho Escolar). 

 
“A utilização dos computadores no processo de ensino aprendizagem faz com que 
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as crianças possam aprender de uma forma lúdica através de jogos e atividades interativas. 

O uso dos softwares educativos, trabalham diversos aspectos pedagógicos fundamentais, 

desenvolvendo habilidades como a criatividade, o raciocínio lógico, a coordenação etc., que 

agregam diversos valores de conteúdo. ” 

Quanto a participação do professor do laboratório e fundamental para a criança, 

pois permite que este se empenhe nas realizações das atividades pedagógicas criadas pelo 

professor de informática, impulsionando motivações nas crianças. Isso tudo auxilia no 

processo de aquisição de conhecimento, criando uma certa autonomia e fazendo a criança 

agir, pensar em determinadas circunstâncias. Os softwares educativos ou outro programa 

aprimorado para o mesmo intuito propõem isso, para que possa servir de apoio aos diversos 

problemas da vida que futuramente todo mundo irá enfrentar e para isso terão que tomar 

decisões sempre. 

Enfim, a informática pode ser utilizada como aliada, principalmente nas escolas, 

onde as crianças começam a ter o contato com o computador desde cedo. O papel que o 

computador adquiriu foi o de facilitador e auxiliador no processo de ensino aprendizagem, 

mas com o profundo avanço tecnológico pode ser que um dia ele venha a ser o principal 

recurso utilizado para o ensino. 

O uso adequado da tecnologia no ambiente escolar tem facilitado a aprendizagem 

das crianças tornando-os mais críticos e criativos. Nesse processo, o professor atua como 

mediador para facilitar a construção de aprendizagens significativas que permitam 

estabelecer relações entre os conhecimentos e as experiências prévias, os novos 

conteúdos e as novas tecnologias disponíveis. Esse é o papel do nosso laboratório de 

informática.” (Rosimara Moreschi de Albuquerque, Diretora do Jardim de Infância 404 

Norte) 

“Devemos nos tornar cada vez mais conscientes da necessidade da inserção da 

informática como fonte de aprendizado de forma real, buscando tecnologias que podem ser 

inseridas no ensino tendo como meta a busca do desenvolvimento da aprendizagem. 

Temos o privilégio de contar com um laboratório de informática e um profissional de 

excelência na educação informatizada, professor Daniel. 
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Um dos objetivos da introdução dos computadores na vida das crianças é que esta 

tecnologia estimule suas mentes e potencialize seu desenvolvimento intelectual, 

paralelamente ao seu desenvolvimento psicossocial, uma vez que sua coordenação motora 

está se estabelecendo simultaneamente com seus gostos e relações sociais. Seria um 

contrassenso dizer que a informática não colabora na inclusão de crianças com 

necessidades especiais. 

Ao colocarmos o PNE em contato com a máquina, estamos abrindo para ele não 

somente uma porta para o conhecimento, mas a entrada para um novo mundo a ser 

desbravado, proporcionando a ele maior independência, interação com outras pessoas e 

momento de prazer pois se alegram com o colorido da tela, as diversas imagens, desenhos 

e sons emitidos pelo computador. Precisamos tornar o ensino cada vez mais dinâmico e a 

informatização é uma das ferramentas para que isso aconteça.”(Renata Pena Resende 

Goncalves, Vice-Diretora do Jardim de Infância 404 Norte) 
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Projeto: Trabalhando Valores na Escola / Cultura da Paz 

 

A gestão escolar se traduz na participação ativa de todos os segmentos da escola. 

A sua construção se baseia na coletividade envolvendo todos nas discussões e tomadas 

de decisões, nesse sentido, a educação é em conjunto e função de todos. É importante que 

cada grupo e indivíduo se sinta responsável pelo trabalho e pelo alcance das metas 

estabelecidas. É preciso ter objetivos bem definidos pelo coletivo da escola para ter certeza 

de que os interesses sociais, educacionais sejam compatíveis com os pessoais. Com a 

certeza de que todos estão cientes dos rumos a seguir, as equipes podem ter autonomia 

para decidir a melhor forma de atuar. 

A escola deve ser um espaço de aprendizagem constante não só para as crianças, 

mas também para os professores e todos os funcionários envolvidos no processo ensino- 

aprendizagem. A troca de experiências ajuda os profissionais exercerem melhor as 

atribuições. É necessário que todos se atualizem e se aperfeiçoem para melhor 

desenvolverem as suas funções. E todos os envolvidos no processo devem ter em mente: 

que sujeitos queremos formar, que sociedade queremos viver, que educação queremos 

priorizar, que avaliação queremos construir, que cultura queremos valorizar, que 

conhecimento queremos trabalhar. 

Este projeto tem como uma das vertentes atender as perspectivas da Secretaria de 

Educação para trabalhar uma demanda atual e necessária sobre as relações humanas e 

sua convivência escolar, tendo como tema a Cultura da Paz na escola. Pois, as relações 

humanas devem ser focadas em atitudes de solidariedade, reciprocidade, participação 

coletiva, descentralização do poder, transformadora e ética. A meta da escola é levar a 

criança desenvolver novos estilos de comportamentos, novas capacidades de criar, amar, 

criticar, questionar e aprender de forma significativa, bem como novas maneiras de viver e 

conviver. 

A educação deve ser vista como um processo integral que permite as crianças 

aprenderem a pensar, raciocinar, sintetizar, serem responsáveis de praticar as virtudes de 

solidariedade e de amor ao próximo. 

É importante ressaltar nas ações realizadas neste Jardim de Infância a importância 
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e preocupação de seus profissionais com a organização de procedimentos metodológicos 

que possibilitem as crianças processos de reflexão sobre o tema valores e temas morais. 

Visando amenizar os problemas das crianças, que na maioria do tempo, convergem para 

tumultuar e desequilibrar o ambiente escolar, este projeto está pautado em atividades que 

busquem dinâmicas que permitam as crianças refletir sobre a importância da vida, 

valorizando- a através de bons hábitos de saúde física, mental, refletindo sobre os valores, 

partindo pela mudança de seus próprios comportamentos, atitudes e tomada de decisão. 

 

Objetivo Geral 

Proporcionar as crianças situações que possibilitem o desenvolvimento do 

autocontrole, da percepção de si e do outro, do respeito à diversidade e trabalho de uma 

boa convivência. 

 

Objetivos Específicos: 

●  Criar práticas pedagógicas para introduzir alguns 

valores, como meio, para uma boa convivência na escola e na 

sociedade: direitos e deveres; 

●  Fortalecer a integração entre a crianças (crianças, 

professores, direção, equipe técnica e famílias); 

● Trabalhar de forma sistemática, com professores e 

equipe pedagógica as dificuldades surgidas na turma; 

●  Trabalhar individualmente com as crianças, o 

autocontrole, a percepção de si e do outro, o respeito à diversidade, 

no intuito de prepará-las para viverem harmonicamente com os seus 

pares e professores: 

●  Acompanhar e encaminhar as crianças com 

dificuldades cognitivas e/ comportamentais, a equipe especializada  

a aprendizagem a SEDF; 
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Metodologia: 

A metodologia utilizada consiste em realizar um trabalho em paralelo aos Eixos 

Transversais e crianças, por meio de ações tais como: palestras; dinâmicas em grupo, 

atividades específicas com as crianças (mediante histórias, músicas, teatro, pintura, 

desenho e etc.) ao longo do ano letivo. 

 
Atividades Propostas/ cronograma 

 

Distribuir textos reflexivos aos pais/ responsáveis, com intuito de proporcionar um 

maior envolvimento e parceria dos mesmos, visando o sucesso educacional/ local: pátio da 

escola/ período: início do primeiro e segundo semestre/ recursos humanos: direção, 

coordenação e professores de apoio a direção/ recursos materiais: computador, internet, 

impressora, papel A4/ objetivo: proporcionar parceria entre a escola e os pais ou 

responsáveis; 

● Promover palestras com temas relevantes a crianças/ 

local: pátio da escola/ período: início do primeiro e segundo 

semestre/recursos humanos: professores apoio a direção, direção, 

coordenação, professores regentes, palestrantes/recursos 

materiais: aparelho de som, microfone, telão, computador/ objetivo: 

proporcionar parceria entre a escola e os pais ou responsáveis; 

● Proporcionar atividades práticas com as crianças 

envolvendo valores (mediante histórias, textos, músicas, reflexões, 

dramatizações, desenhos, pinturas, jogos, etc.) locais: pátio da 

escola; laboratório de informática/ período: ao longo do ano letivo/ 

recursos humanos: direção, professores de apoio a direção, 

coordenação, professores regentes/ recursos materiais: aparelhos 

de som, livros, papeis, tintas, jogos objetivo: Desenvolver e ampliar 

a atitudes e atividades que vivenciem os valores éticos e 

comportamentais. 
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Acompanhamento e Avaliação 

 

 O acompanhamento e a avaliação dar-se-ão continuamente, durante e após o 

desenvolvimento das atividades, enfatizando, principalmente quanto à mudança de 

comportamento e das ações das crianças, em relação a convivência com as crianças. 

Acontecerá também através das atividades realizadas pelos responsáveis em que 

constarão a efetiva participação e a compreensão dos temas propostos. 
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14 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP  

As Avaliações Institucionais é um instrumento fundamental para o acompanhamento 

contínuo dos trabalhos e atividades de modo permitir identificar as fragilidades e potencialidades da 

unidade escolar, promovendo uma reflexão e debate, com objetivo de uma melhoria da qualidade 

social da educação. 

Os instrumentos avaliativos utilizados pela do JI 404N para o acompanhamento e 

avaliação do PPP promovem o levantamento dos parâmetros quantitativos e qualitativos 

que auxiliam na intervenção e no desenvolvimento de cada ação.  A gestão aplica este 

instrumento para que os integrantes da equipe de trabalho da unidade ensino, possam 

identificar as situações que necessitam de adequações, mudanças ou aprimoramento. 

A avaliação busca responder se os objetivos, diretrizes e qualidade do que é 

ofertado na escola tem acontecido de forma satisfatória. Com esse pensamento percebe-

se a necessidade de existir uma coerência com o currículo adotado para que os objetivos 

traçados pela escola sejam alcançados. 

Como a escola é um espaço social e democrático, constituído por vários 

segmentos, como carreira magistério, carreira assistência, as crianças e os pais, o JI 404 

Norte tem desenvolvido o seu planejamento das ações educacionais de forma participativa, 

democrática e visando um trabalho ético e comprometido. 

O acompanhamento e avaliação do Projeto Político-Pedagógico desta instituição 

escolar tem procurado atender as exigências de um acompanhamento sistemático que 

possa verificar se o plano de ações está sendo adequado, os objetivos alcançados e as 

metas obtidas, conforme estabelecido na elaboração e construção deste PPP. 

O JI 404 Norte desenvolverá um permanente trabalho avaliativo do PPP, conforme 

as estratégias definidas para o ano letivo. Estas avaliações servirão para as tomadas de 

decisões e possíveis reestruturações durante a realização do projeto, sempre com o 

objetivo de alcançar resultados mais efetivos e eficazes.  

No final de cada semestre o JI 404 Norte promove estas ações avaliativas, através 

de reuniões com vários segmentos da escola, como o Conselho de Classe, nas reuniões 
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de Pais, Coordenações Coletiva, que são registrados em ata, o que envolve diretores, 

professores, coordenador pedagógico, família e colaboradores. Conta também com um 

questionário de pesquisa com perguntas objetivas, diretas e de fácil compreensão, que 

aborda questões administrativas, financeiras e pedagógicas para que todos possam não 

somente responder, mas ter a oportunidade de sugerir e comentar questões para o 

enriquecimento do trabalho na escola.  

 Estes instrumentos trazem diagnósticos que favorecem uma contínua reflexão do 

desempenho da instituição de ensino, e o aprimoramento do Projeto Político-Pedagógico e 

sua consequente execução.  
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