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APRESENTAÇÃO 

 

 No ano de 2020, tivemos uma pandemia, a COVID-19, instaurada de 

forma global, a qual trouxe para a realidade escolar muitos desafios que 

até hoje precisamos superar. No início da pandemia, as aulas 

começaram com atividades remotas, pois estávamos isolados em nossas 

residências, nesse momento, tivemos uma grande dificuldade em atingir 

às famílias, bem como lidar com problemas relacionados  ao acesso a 

internet, com responsáveis que em situação de vulnerabilidade social e  

com aparelhos obsoletos não conseguiam acesso às atividades no 

modelo remoto; já no modelo híbrido, com alguns dos servidores já 

vacinados e as crianças não vacinadas, tivemos muita insegurança e 

nossas aulas eram organizadas metade da turma no presencial e a outra 

metade no remoto. 

Diante de todo o contexto mencionado acima e lidando com inúmeros 

outros desafios, demos início a construção do nosso PPP. A construção 

de uma proposta de trabalho coletiva requer um longo processo de 

debate para que se instale uma unidade de concepções capazes de 

nortear os passos seguintes e definir as prioridades básicas, metas e 

objetivos. O Projeto Político-Pedagógico que ora se apresenta, foi 

elaborado ao longo dos primeiros meses de 2022, pós COVID-19, sendo 

primeiramente discutido entre a direção e na semana pedagógica, e 

fortalecido em reuniões pedagógicas, coletivas semanais, com a 

participação de todos os profissionais da escola e debate com a 

comunidade escolar preenchendo questionário sugerido pela CRE PP, e 

dentro dessa realidade foi formada uma Comissão Organizadora para 

elaboração do PPP. Inicialmente, considerou-se o contexto em que a 

escola se insere: a realidade das crianças e da escola, recursos 

disponíveis, recursos necessários e não disponíveis, experiências 

exitosas realizadas em anos anteriores, entre outros importantes fatores 

que subsidiam e fortalecem a gestão democrática do ensino da Educação 

Pública do DF.  Após esse levantamento e com base nessas discussões, 

foram definidas a organização escolar, a estrutura curricular, conforme a 

segunda versão do currículo da educação infantil, as metas e os seus 
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objetivos. Às experiências anteriores, foram agregadas a novas 

propostas de trabalho de forma a inserir as crianças como protagonistas 

e agentes de sua formação. Para tanto, foram proporcionados também 

momentos de análise do novo Currículo em Movimento da SEEDF, bem 

como reflexões sobre a educação infantil, e aprofundamento por meio de 

estudos de textos oficiais.  

O PPP do Jardim de Infância do VI COMAR, foi elaborado tendo como 

marco referencial e orientador a própria história da escola, fundada em 

1964, e após considerarmos as experiências e aprendizagens, 

realizamos em conjunto com os professores, servidores e direção a 

confeccção do Projeto propriamente como aqui se apresenta. Outro 

marco que nos orientou foi o momento pandêmico, o qual colaborou para 

reflexão e superação das dificuldades enfrentadas por todos em 

decorrência da pandemia do COVID 19, que afetou todo o mundo, 

levando a novas práticas pedagógicas e tecnológicas, que mudaram 

nosso entendimento de mundo e futuro, acelerando processos de 

inclusão tecnológicos e consequentemente trazemos conosco mudanças 

de atitudes, organização e planejamento pós pandemia que 

acompanharão o trabalho pedagógico do Jardim de Infância VI COMAR, 

na atualidade. 
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1. Histórico da Unidade Escolar 

 

                       

 

Inaugurado em 23 de junho de 1964, o Jardim de Infância VI COMAR 

foi criado para atender prioritariamente à Vila dos Oficiais da Aeronáutica. 

Ao longo dos anos, passou a desenvolver o trabalho pedagógico escolar 

com crianças oriundas também de outras localidades, atendendo as 

idades e fases diversas, inclusive maternal e ensino fundamental. 

Firmou-se, contudo, como Instituição de educação infantil, em razão da 

demanda comunitária. 

Com a Resolução nº 7, de dezembro de 2010, da Câmara de 

Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, do Ministério da 

Educação, que "fixa Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental 

de 9 (nove) anos", o Jardim de Infância VI COMAR passou a atender 

apenas crianças com 4 e 5 anos de idade, em turmas do 1º período e 2º 

período.  

Apesar de estar localizada no SHIS QI 03, Área Especial da 

Aeronáutica no Lago Sul, a escola atualmente acolhe não só a 

comunidade do Lago Sul e de condomínios do Jardim Botânico, mas 

principalmente crianças advindas do Paranoá, de São Sebastião, dos 

Jardins Mangueiral e do Itapuã. No ano de 2018, foram totalizadas 

aproximadamente 270 matrículas. No presente ano, 2022, matriculamos 

cerca de 210 crianças, em sua maioria advindas do Jardim Botânico, 

como também, do Paranoá de São Sebastião, Itapoã e dos Jardins 

Mangueiral. 

Pertencente à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, 

hoje a unidade escolar estabelece como finalidade fundamental o 
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desenvolvimento integral da criança e adota como norte o Currículo em 

Movimento do Distrito Federal da Educação Infantil de 2018. 

  

Unidade Escolar: Jardim de Infância VI Comar 

CNPJ: 00.466.151/0001-30 

Endereço: SHIS QI 03 AE AERONAUTICA, Aeb 20 - Lago Sul, DF, 71603-000 

E-mail: jivicomar@gmail.com  Telefone: (61) 3901-7782 

Site/Redes Sociais: 

 

Equipe Gestora:  

 
1. Diretora: Alessandra Marcondes Cavalcante 

2. Vice-diretora: Jackeline Faria Ramos Moll 

3. Chefe de Secretaria: Fabrício de Morais Sousa 

4. Supervisor: Gerson Batista Rodrigues 

Orientadora Educacional: Eloisa Albuquerque Parras de Castro 

Coordenadora Pedagógica: Poliana Maia da Silva Bezerra 

Professores efetivos: 

Ana Cristina Mendes Campelo 

Keli Cristina dos Santos 

Ana Paula da Costa  

 

Professores temporários: 

Luciana Pereira da Silva 

Glaucia Siqueira de Souza 

Luíza Vasconcelos Basile 

Nádia Costa 

Valéria Miranda Carvalho 

Jania Nogueira Barros de Sousa 

Suzana Barbosa da Silva Medeiros  

 

Educadores Sociais Voluntários: 

Andréa Gomes Miranda 

Bruno Santos Florindo 

mailto:jivicomar@gmail.com
https://www.google.com/search?q=endere%C3%A7o+e+cnpj+do+jardim+de+infancia+vi+comar&sxsrf=ALiCzsb9uvQdjRi_w4NdCy4Rctxd6WAl7g%3A1651253166708&source=hp&ei=rh9sYvOJKf3W5OUPxu258Ao&iflsig=AJiK0e8AAAAAYmwtvuYyQveJ0SwKNtMhY5Ao61quoGhk&ved=0ahUKEwjzmLyz5bn3AhV9K7kGHcZ2Dq4Q4dUDCAc&uact=5&oq=endere%C3%A7o+e+cnpj+do+jardim+de+infancia+vi+comar&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABMgUIIRCgATIFCCEQoAEyBQghEKABOgcIIxDqAhAnOg0ILhDHARDRAxDqAhAnOg0ILhDHARCjAhDqAhAnOgsIABCABBCxAxCDAToLCC4QgAQQsQMQgwE6BQgAEIAEOg4ILhCABBCxAxCDARDUAjoLCC4QsQMQxwEQowI6BQguEIAEOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6CAguEIAEENQCOgsILhCABBDHARCvAToICAAQgAQQsQM6CAguEIAEELEDOgsILhCABBCxAxDUAjoGCAAQFhAeOgcIIRAKEKABOgQIIRAKOggIIRAWEB0QHlD7yNMBWMPZ1AFg_vPUAWgFcAB4AIABwQKIAfM4kgEIMC40Ni4wLjOYAQCgAQGwAQo&sclient=gws-wiz
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Maria Sueli Gonzaga 

 

 

Vigilantes:  

Domingos Luiz da Silva 

Laudenir Rodrigues Matias  

Adailton Vieira do Nascimento  

José Luiz Cardoso Pimentel  

Danilo fernandes Gois   

João Vítor de Lima Torres  

 

Merendeiras: 

Eliane Rodrigues Coutinho 

Samara Keila Rocha Vasconcelos 

 

Serviços Gerais: 

Antônio Severino Teixeira 

Valdete Novais Pio 

Nayara Marques de Azevedo 

Erika Cristina Coelho Santos 

Valmir Nunes da Rocha 

 

Membros da Comissão Organizadora do Projeto Político Pedagógico: 

Diretora - Alessandra Marcondes, Vice-diretora - Jackeline Faria Ramos 

Moll,  Coordenadora Pedagógica - Poliana Maia da Silva Bezerra, 

Orientadora Educacional - Eloisa Albuquerque Parras de Castro e a 

Comunidade Escolar. 
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2. Diagnóstico da Realidade Escolar 

 

A atual Gestão do Jardim de Infância do VI COMAR, se deu a partir 

do   convite da Diretora Alessandra Marcondes Cavalcante, eleita, feito 

a Jackeline Faria Ramos Moll para o cargo de Vice-diretora que assumiu 

em 04/03/22 nomeada conforme DODF nº 43 de 04/03/22 em virtude da 

exoneração da professora Luciana Donizet Novais.   

O Jardim de Infância é formado por Professores e Auxiliares de 

Educação concursados e contratados pela Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal e por Funcionários de firmas Terceirizadas 

que prestam serviços na área de Copa, Cozinha, Vigilância, 

Conservação e Limpeza. 

Toda a Equipe Administrativa/Pedagógica trabalha com uma jornada 

de 40 horas semanais, sendo formada esta equipe por 01 Diretor, 01 

Vice-Diretor, 12 Professores regentes, 01 secretário, 01 técnico em 

Gestão Educacional. Temos o apoio de dois profissionais readaptados.  

Os professores trabalham com a jornada ampliada, sendo 25 horas 

em regência de turma e 15 horas em coordenação, estudos, elaboração 

de projetos e materiais. 

A principal meta do nosso Jardim é a construção da Identidade e 

autonomia das crianças para alcançarmos a transformação social, 

guiada nos princípios éticos de conscientização dos direitos e deveres 

do cidadão de forma a transcender interesses corporativos ou 

individuais, visando sua atuação na sociedade, com espírito coletivo, de 

forma aberta a críticas e às transformações e inovações do mundo 

moderno. 

Para conhecer ainda mais a realidade da comunidade escolar, foi 

aplicado um questionário para apurar os dados do ano vigente com o 

intuito de conhecer o público do nosso Jardim de Infância e construir, 

inclusive, com a participação de todos: crianças, professores, 

pais/responsáveis e demais servidores; a Escola que queremos. No 

início do ano letivo é realizado no nosso Jardim um trabalho com as 

crianças para a inserção escolar, onde é feito um tour pela escola e 

através desse reconhecimento local exploramos com as crianças as 
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caracteríscas da escola, tanto em aspectos físicos, como também 

pedagógicos. Ao longo do ano, são criados momentos de vivências onde 

permitimos as crianças pensarem no uso consciente e a preservação 

dos espaços. Nesses momentos são pensados na Escola que temos e 

na Escola que queremos.  

 

3. Função Social da Escola 

 

Na perspectiva da integralidade, o trabalho de toda equipe baseia-se 

em princípios éticos, políticos e estéticos destacados pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Educação Infantil de 2010, no sentido de 

valorizar a autonomia e a responsabilidade do educando, o respeito ao 

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

singularidades.  

Com o objetivo de atingir o desenvolvimento integral das crianças, 

considerando as múltiplas dimensções que os constituem : afetiva- 

cognitiva, social, psicológica, emocional, física, entre outras, o Jardim de 

Infância VI Comar  trabalha quinzenalmente o projeto cívico , de acolhida 

diariamente com a equipe gestora da escola proporcionando o convívio 

social entre todas as crianças; com o projeto alimentação/horta 

proporcionamos o desenvolvimento afetivo/cognitivo no sentido de 

preservar a vida como um todo: natureza, meio ambiente, o próximo, 

entre outros.  

Nos momentos de parquinho, os quais são permeados de 

aprendizagens, onde as crianças exploram os materiais e o  ambiente, 

se envolvendo em atividades desafidoras; brincando livremente, 

cantando, ouvindo música, pintando, dramatizando, jogando, entre outros 

proporcionamos a elas o desenvolviemtno físico, emocional, dentre 

outroa. 

As ações pedagógicas se desenvolvem de forma a garantir os direitos 

à cidadania, o exercício da criticidade e, fundamentalmente, preconizar a 

criatividade e ludicidade. Como meta, busca promover um trabalho 

educativo de qualidade, desenvolvendo as potencialidades das crianças, 

voltado a sua formação cidadã em meio à diversidade humana, por meio 
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da  organização curricular da SEEDF (Princípios: político, éticos e 

estéticos; Direitos de aprendizagem: conviver, brincar, explorar, 

participar, expressar e conhecer-se; 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 e seus respectivos objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento). 

 

4. Princípios 

 

O papel social do Jardim de Infância VI COMAR se identifica nos 

princípios norteadores em construir de forma global a identidade de suas 

crianças, tendo como elemento de fundamental importância a 

transformação da qualidade do ensino da educação infantil e a formação 

do cidadão para que esse se torne um ser crítico, autônomo, solidário, 

agente de transformação e consciente de seus direitos e deveres. A 

família é, por excelência, o primeiro espaço socializador das crianças e a 

partir do ingresso na educação formal e ela amplia seu contato com a 

vida em sociedade, favorecendo seu desenvolvimento nas relações 

sociais. 

Tendo a vivência como suporte para nossas ações e projetos, e com 

base no Currículo em Movimento, no nosso Projeto Político Pedagógico 

utilizará também a brincadeira como forma de levar as crianças ao 

conhecimento de si, do outro e do mundo, proporcionando a 

multiplicidade de experiências, linguagens e formas de expressão, 

desenvolvendo o conhecimento matemático, os cuidados pessoais, com 

o meio ambiente e com o outro, vivências éticas e estéticas, o 

reconhecimento do corpo como instrumento de manifestação e 

comunicação e o reconhecimento do registro escrito como forma de 

participação na sociedade. 

As atividades aqui propostas pelo JI VI COMAR priorizam a interação 

entre as crianças mediadas pelo educador. Essa mediação é 

fundamental para que a criança adquira segurança em suas capacidades 

motoras, afetivas, cognitivas, expressivas, sociais e acima de tudo para 
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que aprenda a resolver seus problemas e conflitos através do diálogo e 

do respeito. Ter autonomia representa ter oferecido a criança o 

conhecimento de si como um sujeito único, mas na convivência com o 

outro compartilhando regras, valores e atitudes. A autonomia inicia-se 

com pequenas atitudes: aprender a cuidar dos próprios materiais e do 

coletivo, ajudar a guardar os brinquedos, arrumar o espaço depois do seu 

uso e ajudar o colega, destacando a responsabilidade e a cooperação.  

 

5. Missão e objetivos da educação, das aprendizagens e do 

desenvolvimento 

 

O Jardim de Infância VI COMAR tem como principal objetivo 

desenvolvimento integral de suas crianças, tendo como elemento de 

fundamental importância a formação do cidadão crítico, autônomo, 

solidário e agente de transformação. 

Procurando e respeitando as potencialidades de cada criança, 

estabelecendo vínculos afetivos, ampliando as relações sociais e 

contando com a participação da comunidade escolar, buscamos uma 

Educação Infantil de qualidade. Nosso maior desafio será atingirmos os 

objetivos propostos no Projeto Político Pedagógico, tendo como 

embasamento os campos de experiências definidos no currículo, onde os 

docentes atuarão como mediadores no desenvolvimento nos ciclos de 

aprendizagens e desenvolvimento, bem como, servirá para subsidiar a 

Organização do Trabalho Pedagógico da Unidade Escolar. 

Contamos com a participação e integração dos pais/responsáveis, 

através da Associação de Pais e Mestres, Conselho Escolar, e dos 

segmentos dos Professores e Auxiliares de Educação para que juntos 

possamos chegar ao desenvolvimento integral de nossas crianças. 

 

Objetivo Geral: proporcionar através dos projetos trabalhados, o 

desenvolvimento integral das crianças, considerando as múltiplas 

dimensões que as constitui: afetiva/cognitiva, emocional, psicológica, 

física, social, entre outras; usando seus próprios recursos e vivências.  
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Objetivos Específicos:  

• Buscar uma gestão participativa, de forma a construir uma proposta 

de educação diversificada; 

• Privilegiar o desenvolvimento dos Temas Transversais sugeridos pelo 

MEC e pela SEEDF, em uma perspectiva crítica e contextualizada; 

• Oportunizar uma pedagogia dinâmica, em que as estratégias serão 

definidas de acordo com as características das crianças; 

• Favorecer a inclusão das crianças com necessidades especiais, 

possibilitando desenvolver suas habilidades e competências, 

superando desafios através da adaptação curricular; 

• Incentivar e apoiar os projetos pedagógicos de empreendimento e 

investigação; 

• Promover o desenvolvimento da criança por meio da abordagem 

expressa no Currículo em Movimento primando pela garantia de seus 

Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento bem como pelo alcance 

dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento contidos nos 

Campos de Experiências, de modo a não fragmentar os 

conhecimentos e a considerar a integralidade da ação pedagógica; 

• Proporcionar atividades lúdicas que desenvolvam a livre 

manifestação de ideias, a criatividade, a imaginação e o raciocínio; 

• Estimular a pesquisa e a investigação como forma de apropriação dos 

conhecimentos de mundo; 

• Avaliar a criança de forma contínua e processual; 

• Ampliar constantemente o repertório de ações pedagógicas; 

• Fortalecer a parceria escola/pais/comunidade por meio de eventos 

culturais, reuniões, palestras e outros eventos de natureza 

integradora; 

• Buscar parcerias junto à Administração Regional do Lago Sul e ao 

Sexto Comando Aéreo Regional, atual Ala, para atendimento à escola 

em necessidades diversas; 

• Incentivar a participação da comunidade em reuniões administrativo-

pedagógicas; 
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• Incentivar participação da comunidade na composição do Conselho 

Escolar e da Diretoria da APM; 

• Incentivar a qualificação e a formação continuada do quadro de 

professores e servidores do Jardim; 

• Criar estratégias para fortalecer o bom relacionamento afetivo, 

profissional e social da comunidade escolar; 

• Utilizar verba do Programa de Descentralização Administrativo-

Financeira (PDAF) e do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 

para a consecução de projetos pedagógicos e administrativos da 

unidade escolar. 

 

6. Fundamentos Teórico-metodológicos 

 

O JI VI COMAR, em sua prática pedagógica apoia-se, inicialmente, 

no conceito de criança estabelecido pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, que define a criança como:  

 

“Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações 
e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade 
pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, 
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói 
sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo 
cultura.” (BRASIL, 2010, p. 12).  
 

Ainda amparados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, BNCC e 

Currículo em Movimento 2ª Edição para a Educação Infantil, desejamos 

promover ações que proporcionem às crianças experiências significativas, 

baseadas em experiências prévias e na ampliação dos conhecimentos, os 

quais encontram-se expressos no Curriculo em Movimento da Educação 

Infantil;  Direitos e Aprendizagem e Desenvolvimento: Conviver, Brincar, 

Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se. 

As crianças têm muito a aprender. Suas aprendizagens devem se 

apoiar nos Campos de Experiências e nos seus objetivos de 

Aprendizagem e desenvolvimento: o eu, o outro e o nós; Corpo gestos e 

movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e 

imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
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Todos eles emergem dos princípios éticos, estéticos e políticos 

expressos nas DCNEI (BRASIL, 2010) que devem pautar as propostas 

pedagógicas para a Educação Infantil.  

O Jardim de Infância VI Comar, tem o professor como um profissional 

possuidor de  intencionalidade educativa, o qual deve estabelecer uma 

relação colaborativa com suas crianças e ser um organizador do espaço 

social, através do qual precisa se basear na valorização das experiências 

e no enriquecimento da vivência das crianças consigo e com seus pares, 

da imaginação e da possibilidade de criação; fortalecendo assim o 

desenvolvimento integral, consolidado nos Eixos Integradores (educar, 

cuidar, brincar e ineragir).  Na Educação Infantil se desenvolvem formas 

de sentir, pensar, agir e solucionar problemas; dessa forma é necessário 

que o professor ajude a criança identificando suas necessidades, 

priorizando-as e buscando atendê-las de forma adequada, acolhendo 

numa perspectiva de inclusão, na dimensão afetiva e relacional do 

cuidado. hoje a escola estabelece como finalidade fundamental o 

desenvolvimento integral da criança e adota como norte o Referencial 

Curricular Nacional para Educação Infantil e os pressupostos descritos no 

Currículo de Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal 

de 2015. 

Nas perspectivas crítica e pós-crítica compreendidas nos 

pressupostos teóricos do currículo em Movimento, como também a 

Psicologia Histórico Cultural  Pedagogia Histórico Crítica, documentos 

esses os quais como ato educativo possibilitam mudança de vida, 

humanizando as relações entre os indivíduos. 

“Assim como no espaço concreto da sala de aula e da escola, no 

currículo formal os elementos da cultura global da sociedade são 

conciliáveis, favorecendo uma aproximação entre o conhecimento 

universal e o conhecimento local em torno de temas, questões, 

problemas que podem ser trabalhados como projetos pedagógicos por 

grupos ou por toda a escola, inseridos nos projetos político-

pedagógicos, construídos coletivamente. Nessa perspectiva, os 

conhecimentos se complementam e são significados numa relação 

dialética que os amplia no diálogo entre diferentes saberes. A 
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efetivação dessa aproximação de conhecimentos se dará nas escolas, 

nas discussões coletivas da proposta curricular de cada instituição, 

tomando como referência este Currículo de Educação Integral.” 

 

 

7. Organização do Trabalho Pedagógico 

 

No Jardim de Infância VI COMAR os professores trabalham em 

regime de jornada ampliada (25h de docência e 15h de coordenação). 

No período de coordenação, além das atividades de rotina previstas, 

participam de cursos de formação e demais cursos oferecidos pela 

Escola de Aperfeiçoamento de Professores (EAPE). É consenso entre a 

equipe docente que a importância dada a esta atividade dos educadores 

traduz-se não só o nível inicial, mas também na necessidade de que seja 

um processo contínuo e sistemático, numa permanente integração entre 

teoria e prática. Dessa forma, a formação continuada, faz-se fundamental 

para a atualização, aprofundamento dos conhecimentos profissionais e 

reflexão a respeito do trabalho pedagógico, que é o foco da coordenação.  

As crianças são atendidas em turnos de 5 horas diárias, no matutino 

ou no vespertino, de segunda a sexta-feira, tempo que engloba toda a 

rotina da Educação Infantil. Na ausência de professor regente é 

garantida, à criança, a permanência na escola, conforme a legislação 

vigente, por meio de substituição feita por membros da Direção (Diretor 

e/ou Vice-Diretor).  

A operacionalização do Currículo em Movimento da Educação Infantil 

está centrada em atividades planejadas nos Projetos Pedagógicos, na 

Rotina, e nas Sequências Didáticas, considerando os eixos integradores 

do Currículo da Educação Infantil “Educar e Cuidar/ Brincar e Interagir” e 

os eixos transversais: Educação para a Diversidade / Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos / Educação para a 

Sustentabilidade. Dessa forma, os professores do J.I. VI COMAR se 

envolvem na execução dos projetos, estudando, avaliando, ordenando, 

sistematizando as atividades e relacionando-as com aprendizagens 

concretas. De maneira significativa o conhecimento é socializado em 
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função do potencial da criança e do grupo.  

Para mediar as aprendizagens, promotoras do desenvolvimento 

infantil, conforme proposto no currículo da Educação Infantil, é preciso 

tencionar uma ação educativa devidamente planejada, efetiva e avaliada. 

Por isto, a Equipe Pedagógica considera imprescindível pensar o tempo, 

os ambientes e os materiais.  

Ressalta-se, entretanto, que o que determina as aprendizagens não 

são os elementos em si, mas as relações propostas e estabelecidas com 

eles, que devem ser enriquecedoras, prazerosas e construtivas.  

 

Materiais:  

Nas situações de aprendizagem, busca-se utilizar materiais dinâmicos 

e diversificados, apropriados à faixa etária e aos objetivos da intervenção 

pedagógica. Como por exemplo: objetos, livros, impressos de modo 

geral, brinquedos, jogos, papéis, tecidos, fantasias, tapetes, almofadas, 

massas de modelar, tintas, madeiras, gravetos, figuras, ferramentas etc. 

Podem ser recicláveis, industrializados, artesanais, de uso individual e/ou 

coletivo, sonoros, visuais, de riscar e/ou manipuláveis, de diferentes 

tamanhos, cores, pesos e texturas, com diferentes propriedades. 

 

Espaços e Ambientes: 

A organização do trabalho pedagógico, do Jardim de Infância VI 

COMAR, passa pelos seguintes espaços de aprendizagem: 

 

Na Escola:  

Sala de aula: cantinho da leitura, cantinho de jogos e/ou brinquedos 

pedagógicos. Além dos estímulos visuais: alfabeto, numerais, quadro 

“Quantos Somos?”, Chamadinha, quadro “Como está o tempo?”, 

Calendário, ajudantes do dia, dentre outros que se façam necessários. 

Nas outras áreas da escola temos o parquinho, o refeitório, a casinha da 

vovó, a casinha de boneca, a sala de informática, o pátio coberto, a horta 

etc. 
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Fora da escola: 

Teatro, exposição, áreas verdes em volta da escola, cinema, jardim, 

zoológico, planetário, parques etc.  

Espaços e ambientes são elementos indissociáveis, ou seja, um não 

se constitui sem o outro. Dessa forma, apreende-se do termo espaço 

como as possibilidades de abstração feita pelo ser humano, sobre um 

determinado lugar, de modo a torná-lo palpável. Já é constituído por 

inúmeros significados, que são ressignificados pelo sujeito de acordo 

com suas experiências, vivências e culturas.  

Os ambientes da Educação Infantil têm como centro a criança e 

precisam ser organizados em função de suas necessidades e interesses.  

 

Tempo:  

A organização do trabalho pedagógico passa pelo planejamento do 

tempo. E o Currículo em Movimento da Educação Básica, em seu módulo 

Educação Infantil, diz que é praticamente impossível a reflexão sobre a 

organização do tempo sem a junção dos modelos educacionais.  

Bem elaborada, a rotina é o caminho para evitar a atividade pela 

atividade, os rituais repetitivos, a reprodução de regras, os fazeres 

automáticos. Para tanto, é fundamental que a rotina seja dinâmica e 

flexível.  

Essa sequência de atividades, denominada rotina, é uma forma de 

organizar, instrumentalizar e sistematizar o trabalho pedagógico e 

proporcionar à criança sentimento de segurança, confiança e uma 

percepção melhor do tempo e do espaço. Assim, elas são parte essencial 

do planejamento diário semanal.  

Fazem parte da rotina as seguintes atividades, e com duração 

estimada de aproximadamente 50 minutos: projeto Literatura, Hora 

Cívica quinzenalmente (sexta-feira); Circuito em movimento - 

Psicomotricidade (mensalmente); Casinha da vovó e de boneca; parque 

de areia, sala das Novas  Tecnologias, visita e manutenção da horta, 

vídeo aulas e os Projetos desenvolvidos pela turma. 
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 Inclusão na Unidade Escolar:  
 
  Ao longo de um processo de inclusão escolar devemos 

constantemente estar atento às relações de interação, promovendo uma 

conscientização com as crianças voltada a conceitos básicos de 

convivência, atenção, carinho, empatia e respeito às diferenças, de forma 

que professores, direção, pais e comunidade também estejam 

mobilizados em prol do respeito às diferenças. Com isso, o JI VI Comar, 

busca estratégias para compreender as dificuldades e encontrar 

soluções dando instrumentos para que a criança se torne capaz e 

autônoma no desenvolvemento de suas atividades cotidianas.  

Nesse aspecto, temos um desafio específico: incluir aqueles com 

deficiência, não só como parte do processo, mas enquanto cidadãos 

capazes de adquirir habilidades e competências dentro da sua 

necessidade e potencial, num ambiente inclusivo, proporcionado por 

estratégias tais como: conhecimento da criança em sua totalidade, 

formação continuada dos profissionais, acompanhamento das crianças 

junto ao professor e família. 

  Essas ações devem se consolidar a partir de avaliações, 

reelaborações, revisando e analisando conversa franca entre todos para 

que melhoremos nossa prática. A cada criança recebido, em suas 

especificidades, temos novos aprendizados. Contamos também, com a 

atuação dos Educadores Sociais Voluntários. O Jardim de Infância do VI 

COMAR conta com o auxílio de  três Educadores Sociais Voluntários, 

numa jornada de quatro horas diárias. Suas atividades são voltadas para 

o auxílio às crianças Portadoras de Necessidades Especiais, 

colaborando na rotina de aprendizagens, tais como: hora do lanche, 

parquinho, uso do banheiro, organização da sala, entre outras 

contribuições educativas, ressaltando sempre deveres e direitos das 

crianças ao pleno desenvolvimento. No turno Matutino temos duas 

crianças que possuem laudos e no turno vespertino um, sendo esses 

inseridos no ato da matrícula. 
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8. Estratégias de Avaliação na Unidade Escolar 

 

No contexto da educação infantil, concebemos a avaliação como um 

processo que se inicia no primeiro dia de aula do 1º período e se conclui ao 

final do 2º período. Nesse sentido, as crianças serão observadas tendo-se 

como base todas as possibilidades de apropriação das linguagens (pictórica, 

oral e corporal), nos vários Campos de Experiências bem como suas 

manifestações expressivas. 

Assim sendo, estimulamos a avaliação diária das crianças por meio da 

observação em momentos em sala de aula e em brincadeiras livres. A 

observação constante leva a um melhor conhecimento do indivíduo em suas 

potencialidades, habilidades e competências. O registro e acompanhamento 

diário são feitos pelo professor e, quando necessário, comunicado à direção 

e Orientação Educacional para possíveis acompanhamentos.  

A evolução do grafismo será acompanhada e registrada por meio de 

atividades em folha. Os desenhos serão colhidos mensalmente e 

organizados em forma de sanfona, de forma que se perceba a evolução do 

traçado da criança. As avaliações também serão registradas por meio dos 

relatórios individuais da criança, do Relatório do Desenvolvimento Individual 

da Criança – RDIC, nos quais deverão constar aspectos relevantes da 

personalidade da criança e seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. 

Cada criança da Educação Infantil terá um total de dois relatórios ao final do 

ano letivo, que deverão ser guardados em sua pasta para acompanhamento 

do processo ensino-aprendizagem. O grafismo será entregue aos pais ao 

final do ano letivo. 

O Conselho de Classe será realizado semestralmente para avaliar os 

projetos e parcerias, bem como avaliar as aprendizagens, envolvendo 

professores e equipe gestora. 

Visando um acompanhamento mais efetivo por parte dos pais, serão 

realizadas reuniões nas quais os professores relatarão aos responsáveis as 

atividades desenvolvidas e o desenvolvimento da criança. Além disso, 

conforme consta no Calendário Escolar, as avaliações pedagógicas 

institucionais serão realizadas semestralmente entre professores, servidores 



 
 

20 
 

e direção, tendo como finalidade assegurar e acompanhar o 

desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico, como citado na” 

Organização do Trabalho Pedagógico da Escola”. 

 

9. A Organização Curricular na Unidade Escolar 

 

De acordo com os eixos integradores da Educação Infantil: educar e 

cuidar, brincar e interagir, os projetos pedagógicos serão desenvolvidos de 

forma a oportunizar vivências pessoais e coletivas que conduz a ampliação 

dos conhecimentos das crianças de maneira integrada e participativa, tendo 

todas as ações com o intuito de educar. Deverão ocorrer durante todo o ano 

letivo e contar com a participação de toda a escola com as aprendizagens 

ocorrendo em  meio às relações sociais. 

Além desses projetos, serão implementados projetos de menor duração 

para tratar de temas específicos previstos no calendário da SEEDF ou datas 

comemorativas, como, por exemplo, Água, Páscoa, inclusão, Semana de 

Educação para a Vida, Aniversário de Brasília, festa junina, Dia da Criança, 

entre outras. 

 

Eixos Integradores e Eixos Transversais: 

 

 

 

“Considerando os documentos fundamentais para nossas práticas 

pedagógicas”; Diretrizes Curriculares Nacionais, BNCC e Currículo em 

Movimento 2ª Edição para a Educação Infantil e com o estabelecimento de 

objetivos claros e coerentes, a rotina promove aprendizagens, desenvolve a 
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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 que devem proporcionar o bem-estar e o 

desenvolvimento integral da criança” (GDF, 2018, pg. 35). 

Os projetos de investigação que serão desenvolvidos no decorrer do 

ano letivo serão elaborados entre professores e crianças em sala e de 

acordo com o interesse, podendo cada projeto ter seu tempo de duração 

variável (anual, mensal, semanal, ou enquanto houver interesse pelo tema), 

incluindo os Campos de Experiências, objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento da criança, perpassando também os eixos integradores e 

transversais, segundo as características de cada projeto. 

Os projetos de empreendimento envolverão toda a escola, atendendo 

às necessidades das crianças, sempre integrados a sua realidade e 

expectativas. 

As atividades desenvolvidas na sala de informática serão semanais, 

podendo ser realizadas uma ou duas vezes, de acordo com a preferência do 

professor regente, onde as crianças utilizarão o espaço para informática com 

jogos pedagógicos ou filmes projetados em telão, planejados previamente 

com a professora regente, que atenderá as turmas em cronograma 

específico para utilização do espaço. 

Quanto aos projetos, contaremos com os projetos de 

Empreendimento, Projeto circuito em movimento, que será executado 

mensalmente, Projeto horta, que fará parceria com o projeto alimentação, 

dentre outros a serem desenvolvidos ao longo do ano. 

 Buscaremos contar com a parceria da família para a execução de 

todos os nossos projetos, em especial daqueles pais que se disponibilizaram 

a nos auxiliar com suas habilidades. 

Importante reiterar aqui, a necessidade do Período de Inserção e 

Acolhimento no início do ano letivo, já que a criança irá vivenciar a 

experiência da “separação”. O momento em que enfrentamos uma nova 

situação ou entramos novamente em contato com algo já conhecido, mas 

por algum tempo distante de nosso convívio diário, estamos lidando com a 

inserção e acolhimento.  Na Educação Infantil atendemos crianças pequenas 
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em processo de passagem da casa para o mundo mais amplo, logo a 

adaptação ganha ainda mais sentido. 

Ressalta-se que esse período pode ter enfoque nos seguintes pontos: o da 

criança, pelo significado e emoção despertados pela passagem de um 

espaço seguro e conhecido para outro em que é necessário um investimento 

afetivo e intelectual para poder estar bem; o das famílias que compartilham 

a educação da criança com a escola, o que gera ansiedade; as outras 

crianças, que estão chegando ou que fazem parte do grupo e terão que 

aprender a dividir a atenção e os objetos. 

A inserção e acolhimento deve ser um período em que linguagens, 

sentimentos e emoções estejam a serviço da liberdade, da autonomia e do 

prazer e não apenas para o cumprimento de ordens com o objetivo de moldar 

as crianças ao modelo escolar.  

 

 

10. Plano de ação para implementação do Projeto Político 

Pedagógico: 

 

Esse Plano de Ação tem por objetivo discriminar as ações que serão 

executadas ao longo do ano letivo de 2022. Nossas ações básicas levarão 

em conta o papel ativo das crianças em sua própria aprendizagem, 

buscando, assim, formar cidadãos autônomos, críticos, e conscientes de 

seu papel na sociedade. Dessa forma, iremos elencar aquelas ações que 

influenciam direta ou indiretamente na prática pedagógica e na vida 

cotidiana da escola. Optamos por não incluir atividades de rotina que não 

estejam relacionadas à prática pedagógica por considerarmos que já 

fazem parte do cotidiano administrativo da escola.  

As avaliações são realizadas através do RDIC, Conselho de Classe 

semestral e somos constantemente avaliados sobre nossas práticas 

pedagógicas para melhor desenvolvimento das crianças. 

A Unidade Escolar tem a participação do Conselho Escolar e APM, 

não possuímos parcerias. Os canais utilizados para comunicação com a 

comunidade escolar são realizados via bilhetes, agendas, murais e mídias 

sociais. 
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A interação com os responsáveis das crianças ocorre através de 

agendas, agendamento prévio de reuniões e entregas de relatórios 

semestrais para informações sobre o desenvolvimento da criança.  

Os professores estão sempre se atualizando através de cursos e 

Coordenações coletivas semanais para melhor desempenho do trabalho 

pedagógico. 

Os recursos públicos são repassados para equipe onde é feita uma 

avaliação para melhor aproveitamento. 

Os projetos pedagógicos serão desenvolvidos de forma a oportunizar 

vivências pessoais e coletivas que conduz a ampliação dos 

conhecimentos das crianças de maneira integrada e participativa. 

Deverão ocorrer durante todo o ano letivo e contar com a participação de 

toda a escola. 

Além desses projetos, serão implementados projetos de curta duração 

para tratar de temas específicos previstos no calendário da SEEDF ou 

datas comemorativas, como, por exemplo, Água, Páscoa, inclusão, 

Semana de Educação para a Vida, Aniversário de Brasília, Festa Junina, 

Dia da Criança. 

 

Público-alvo: todas as crianças 

 

Período de Execução: ao longo do ano de 2022. 

 

Avaliação:  

 

O projeto deve ser avaliado de forma articulada. Seguindo as 

orientações das Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF, avalia-

se não só as aprendizagens, mas institucionalmente e em larga escala, 

uma vez que somos parte importante de um todo, a Rede Pública de 

Ensino.  

Convidar todas as pessoas envolvidas para um olhar sensível ao 

novo, promove uma avaliação reflexiva do caminho percorrido e a 

elaboração de novos objetivos, por isso a avaliação será realizada ao 

longo do processo e mudança das etapas por meio da participação das 
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crianças nas produções coletivas e em atividades específicas, como 

registro ou relato das atividades propostas. A avaliação ocorrerá, ainda, 

pela observação da mudança de comportamento das crianças com 

relação à própria alimentação, nos momentos de lanche e em rodas de 

socialização, bem como na manutenção da horta. 
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11. Acompanhamento e avaliação: 

 

Como consta na DCNEI que norteia a Educação Infantil, o processo 

de avaliar deve “criar procedimentos para acompanhamento do trabalho 

pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem 

objetivo de seleção, promoção ou classificação” (BRASIL, 2010a, p.29). 

Dentro dessa perspectiva, a avaliação deve acontecer durante o 

processo, sendo esse um ato cotidiano validado pela postura que o 

avaliador deve ter para com o objeto avaliado. Portanto, o 

acompanhamento e a avaliação de todos os projetos trabalhados pela 

equipe do JI VI COMAR, são realizados no cotidiano e avaliados para 

possíveis mudanças e/ou ajustes necessários que ocorrerão ao longo do 

processo. 

 

 

12. Planos de Ação Específicos e Atendimento dos Serviços 

 

Plano de Ação da Coordenação Pedagógica da Unidade Escolar 
 

Objetivos 
Específicos 

Ações/Estratégias 
Parcerias nas 

ações 
Participantes Cronograma 

Avaliação 
das ações 

Definição de 
estratégias 

para 
motivação do 
corpo docente 

quanto às 
Atividades 

Pedagógicas a 
serem 

propostas as 
crianças, 
visando 

aproximação e 
manutenção 

de vínculo com 
a Comunidade 

Escolar; 

• Apresentações e 
estudos para 
motivação do 
corpo docente 
com mensagens e 
dinâmicas. 

• Orientadora 
Educacional; 

• Palestrantes 
convidados. 

Professores e 
equipe da 
Unidade 
Escolar. 

Ações realizadas 
ao longo de todo o 
ano letivo. 

Avaliação 
realizada ao 
final de cada 
semestre. 

Formação 
continuada. 

• Estudos sobre o 
Currículo da 
Educação Básica, 
as Diretrizes e 
Orientações 
Pedagógicas da 
Rede; 

• Leituras, 
palestras, 

• Professores 
da própria 
Unidade 
Escolar;  

• Palestrantes 
Convidados; 

• Conselho 
Tutelar do 
Lago Sul; 

Professores e 
Equipe da 
Unidade 
Escolar. 

Ações serão 
realizadas nas 
Coordenações 
Coletivas às 
quartas-feiras ao 
longo de todo ano 
letivo. 

Avaliação 
dos 
momentos 
de estudo 
para 
formação 
continuada 
será feita 
junto ao 
Conselho de 
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apresentações e 
oficinas; 

Classe ao 
final de cada 
semestre. 

Planejamento 
coletivo. 

 

• Realização de 
acordos de 
convivência e 
organização de 
espaço e de 
tempo; 

• Acompanhamento 
e auxílio ao 
planejamento 
realizado pelas 
professoras; 

• Professores 
de outras 
escolas da 
SEE; 

 

Professores e 
Coordenação 
Pedagógica. 

Acompanhamento 
e ações 
realizadas 
semanalmente ao 
longo do ano 
letivo, nas 
coordenações de 
terças e quintas-
feiras. 

Avaliação 
realizada ao 
final de cada 
semestre. 

Elaboração e 
execução de 
projetos em 
consonância 

com o 
Currículo em 
Movimento, 

datas 
comemorativas 
e culturais do 

calendário 
escolar e do 

Projeto 
Pedagógico da 

escola. 
 

• Executar projetos 
com as crianças 
nas turmas ou no 
coletivo, 
utilizando a sala 
multiuso e os 
demais espaços 
da Unidade 
Escolar; 

• Atividades 
direcionadas 
sobre o uso da 
água, boa 
alimentação, 
higiene, saúde 
geral, 
preservação do 
patrimônio 
escolar, respeito 
às diferenças, boa 
convivência entre 
outros. 

 

• Professores 
da própria 
Unidade 
Escolar; 

• Orientadora 
Educacional; 

• Convidados 
externos. 

Crianças e 
comunidade 
escolar. 

Uma vez à cada 
bimestre será 
realizada a 
culminância do 
projeto de algum 
tema específico e 
ao longo de cada 
semestre ações 
menores serão 
realizadas no 
coletivo. 

Avaliação 
realizada em 
Coordenação 
Coletiva ao 
fim de cada 
projeto. 

X Plenarinha – 
Criança 

arteira: faço 
arte, faço 

parte. 

• Estudo, 
apresentação e 
discussão com os 
professores do 
Guia da 
Plenarinha; 

• Orientação 
quanto à 
realização das 
atividades na 
escola; 

• Organização e 
planejamento 
para a exposição 
da Plenarinha 
local e regional; 

• Execução das 
exposições. 

• Professores 
da própria 
Unidade 
Escolar; 

 

Crianças, 
professores, 
equipe 
escolar e 
comunidade. 

• Maio e junho – 
estudo, 
organização e 
execução das 
atividades na 
Unidade 
Escolar; 

• 11/08 – Etapa 
local; 

• Final de 
Agosto – 
Etapa 
Regional. 

Avaliação 
realizada em 
coordenação 
coletiva após 
cada etapa 
da 
Plenarinha. 

Programa 
Eleitor do 
Futuro. 
Módulo: 

inclusão social 

• Planejamento 
junto ao Tribunal 
Regional Eleitoral 
do DF; 

• Tribunal 
Regional 
Eleitoral do 
DF. 

 

Professores, 
equipe 
escolar e 
comunidade. 

• 13 a 
22/06/2022 - 
Exploração 
das lendas do 
folclore com 

Avaliação 
realizada ao 
final do 
projeto. 
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desde à 
infância. 

• Organização das 
listas das turmas, 
do cronograma de 
ações do projeto. 

• Execução do 
projeto: bilhetes 
às famílias, 
preparação e 
orientação ao 
corpo docente, 
atividades com as 
crianças, 
apresentação dos 
candidatos, 
votação para a 
escolha do 
Presidente do 
Folclore. 

filmes, 
histórias e 
atividades 
realizadas em 
cada uma das 
turmas, 

• 20/06/2022 – 
apresentação 
dos candidatos 
às crianças; 

• 23/06/2022 – 
eleições. 

 

 

Atuação do Serviço de Orientação Educacional: 

      
PLANO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

Pedagoga Orientadora Educacional 
Eloisa Albuquerque Parras de Castro 

 

APRESENTAÇÃO 

 
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 2022 e tem em vista os objetivos do Projeto Político 

Pedagógico do Jardim de Infância VI COMAR. 

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 a comunidade 

escolar e que atua com a finalidade de fortalecer a rede social e 

interinstitucional. Sua atuação visa, especialmente, o desenvolvimento 

integral das crianças, repensando coletivamente o fazer pedagógico; 
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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; 

• acompanhamento 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 VI COMAR, 

explicitando os objetivos, as ações, as parcerias e a avaliação a serem 

realizadas no percurso de sua implementação. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA 

AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

INSTRUMENTOS E 
MÉTODOS. 

1 - Organizar e 
sistematizar o 
trabalho a ser 
realizado junto à 
comunidade 
escolar. 

1.1 - Organização 
do espaço de 
trabalho, rotina, 
materiais e 
equipamentos 
(físicos e virtuais). 

Equipe 
pedagógica e 
equipe 
gestora. 

Comunidade 
escolar. 

Início do ano 
letivo  

Verificar a 
participação dos 
envolvidos.  

1.2 - Atualização 
e/ou elaboração de 
formulários, 
instrumentos de 
registro e rotina de 
arquivamento. 

Gerência de 
Orientação 
Educacional - 
GOE, 
Orientadores 
Educacionais 
da CRE PP e 
secretaria 
escolar. 

Comunidade 
escolar. 

Início do ano 
letivo. 

Conferir a 
aplicabilidade e 
efetividade do 
instrumento no 
decorrer do 
processo. 

1.3 - Estudo e 
análise dos 
documentos que 
normatizam e 
orientam o trabalho 
pedagógico e a 
OE.  

Equipe 
pedagógica e 
comunidade 
escolar. 

Orientadora 
Educacional 
e 
comunidade 
escolar. 

Durante o ano 
letivo. 

Conferir a 
aplicabilidade e 
efetividade dos 
documentos no 
decorrer do 
processo. 

1.4 - Apresentação 
do plano de ação 
da Orientação 
Educacional à 
comunidade 
escolar; 

Equipe 
gestora, 
equipe 
escolar. 

Comunidade 
escolar. 

Início do ano 
letivo  

Verificar a 
participação dos 
envolvidos. 

1.6 - Participação 
nos cursos de 
formação da EAPE 
e outros validados 
pelo MEC. 

EAPE e 
outras 
instituições. 

Orientadores 
Educacionais. 

Durante o ano 
letivo  

Verificar o 
aperfeiçoamento e 
atualização da 
prática. 

1.7 - Participação 
nos encontros de 
articulação 
pedagógica (EAP) 
dos orientadores 
educacionais da 
CRE PP. 

GOE 
(Gerência de 
Orientação 
Educacional), 
Coordenação 
Intermediária 
dos 
Orientadores 
Educacionais. 

Orientadores 
Educacionais. 

Durante o ano 
letivo não 
presencial. 

1.8 - Organização 
de ações 
educativas 
coletivas dos 
orientadores 
educacionais do 
Plano Piloto junto 

GOE, 
Coordenação 
Intermediária 
dos 
Orientadores 
Educacionais, 
Orientadores 

Famílias das 
escolas do 
Plano Piloto. 

Quando 
planejado. 

Checar a 
relevância dos 
temas, a 
participação dos 
envolvidos e o 
retorno das 
famílias. 
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às famílias por 
meio de 
dispositivos 
virtuais. 

Educacionais 
da Educação 
Infantil da 
CRE/PP. 

2 - Conhecer a 
clientela e identificar 
a demanda escolar 
a ser acompanhada 
pelo SOE. 

2.1- Contribuição 
no mapeamento 
institucional. 

Secretaria 
escolar, 
equipe 
gestora, 
equipe 
pedagógica. 

Comunidade 
escolar. 

Início do ano 
letivo  

Analisar e 
compreender os 
dados coletados. 

2.2- Análise 
coletiva das 
informações e 
dados coletados no 
mapeamento 
institucional. 

 Equipe 
gestora e 
pedagógica. 

Comunidade 
escolar. 

Início do ano 
letivo  

2.3- Colaboração 
na análise de 
indicadores de 
aproveitamento, 
evasão e 
infrequência. 

Equipe 
pedagógica. 

Crianças. Durante o ano 
letivo não 
presencial. 

Acompanhar a 
aprendizagem 
numa perspectiva 
inclusiva. 

3- Contribuir nas 
ações de articulação 
da comunidade 
escolar; na 
elaboração e 
implementação do 
Projeto Político  
Pedagógico; e na 
avaliação 
institucional, 
valorizando os 
indicadores 
de qualidade da 
Educação 
Infantil.  

3.1- Participação 
da construção 
coletiva do PPP. 

Equipe 
gestora, 
equipe 
pedagógica e 
comunidade 
escolar. 

Comunidade 
escolar. 

Início do ano 
letivo  

Acompanhar o 
processo de 
aprovação e 
legitimação do 
PPP. 

3.2- Participação 
no comitê local de 
retorno às aulas. 

Equipe 
gestora, 
representante 
dos pais, 
representante 
da carreira 
assistência, e 
representante 
dos docentes. 

Comunidade 
escolar. 

Durante o ano 
letivo  

Acompanhar o 
alcance dos 
objetivos 
estabelecidos no 
Plano de Ação do 
Comitê da 
Unidade Escolar 
no contexto da 
pandemia. 

3.3 - Elaboração do 
Plano de Ação 
Anual da 
Orientação 
Educacional. 

Orientadores 
Educacionais 
do Plano 
Piloto. 

Comunidade 
escolar. 

Início do ano 
letivo  

Acompanhar o 
alcance dos 
objetivos 
estabelecidos no 
Plano de Ação da 
Orientação 
Educacional. 

3.4 - Articulação, 
ações e projetos 
com o Nível Central 
da Orientação 
Educacional. 

Coordenação 
dos 
Orientadores 
Educacionais 
e GOE. 

Comunidade 
escolar. 

Durante o ano 
letivo. 

Verificar a 
participação, o 
aperfeiçoamento e 
atualização da 
prática. 

3.5- Contribuição 
para a promoção, 
garantia e defesa 

Direção, 
coordenação, 
equipe 

Comunidade 
escolar. 

Durante o ano 
letivo. 

Acompanhar as 
ações e 
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dos direitos das 
crianças. 

pedagógica, 
rede de apoio 
e proteção. 

fortalecimento das 
redes de apoio. 

3.6- Mediação de 
situações de 
conflito como 
estratégia 
pedagógica de 
prevenção e 
enfrentamento à 
violência. 

Gestão e 
equipe 
pedagógica. 

Comunidade 
escolar. 

Quando 
necessário. 

Observar as 
mudanças nas 
relações 
interpessoais. 

4- Integrar as ações 
do SOE às ações da 
equipe pedagógica, 
como colaboração 
no processo de 
aprendizagem e no 
desenvolvimento 
das crianças. 

4.1- Realização de 
ações coletivas no 
desenvolvimento 
de projetos 
temáticos 
relacionados à 
promoção do 
desenvolvimento 
infantil. 

Equipe 
gestora e 
pedagógica. 

Crianças. Quando 
necessário. 

Avaliar a 
pertinência das 
ações realizadas 
junto aos 
envolvidos. 

4.2- Atendimento 
individual à equipe 
docente em 
demandas 
específicas por 
meio da escuta 
sensível, diálogo 
problematizador e 
encaminhamentos 
pertinentes. 

Equipe 
pedagógica e 
equipe 
gestora. 

Docentes. Quando 
necessário. 

Acompanhar as 
ações e avanços 
em relação às 
demandas 
identificadas.  

4.3- Contribuição 
com as 
coordenações 
coletivas. 

Equipe 
pedagógica e 
possíveis 
parceiros. 

Equipe 
pedagógica. 

Durante o ano 
letivo. 

Participar 
ativamente nas 
coordenações 
coletivas.  

4.4- Participação e 
contribuição no 
processo e nas 
ações do Conselho 
de Classe. 

Equipe 
escolar. 

Docentes. Semestralmente. Realizar a escuta 
e intervenções 
pedagógicas 
acerca das 
demandas 
apresentadas.  

4.5- Acolhimento 
dos professores  

Equipes 
gestora, 
pedagógica. 

Docentes. Início de ano e 
quando 
necessário. 

Observar as 
relações 
interpessoais e o 
clima 
organizacional. 

5- Contribuir para o 
desenvolvimento 
integral da criança 
mediante vivências 
que estimulem a 
construção da sua 
autonomia, a 
criticidade e a 

5.1- 
Acompanhamento 
individual 
de crianças em caso 
de demandas 
específicas, visando 
seu 
desenvolvimento. 

Equipe 
gestora, 
equipe 
pedagógica. 

Crianças. Durante o ano 
letivo. 

Atender e 
acompanhar a 
demanda.  
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participação, 
ampliando, assim, 
suas possibilidades 
de interagir no meio 
escolar e social. 

6- Participar do 
processo de 
integração entre 
família, escola e 
comunidade, 
realizando ações 
que favoreçam o 
envolvimento dos 
pais no processo 
educativo. 

6.1- Atendimentos 
individuais/coletivos 
das famílias para 
identificação das 
causas que 
interferem 
no processo de 
aprendizagem da 
criança. 

Equipe 
gestora 
 e equipe 
pedagógica. 

Famílias. Durante o ano 
letivo. 

Acompanhar as 
famílias no 
processo 
educativo. 

6.2- Acolhimento 
das famílias no 
contexto de ensino 
presencial, pós 
pandemia. 

Equipe 
gestora, 
equipe 
pedagógica. 

Famílias. Ao longo do ano 
letivo. 

Executar conforme 
os vínculos 
estabelecidos 
entre a escola e a 
família. 

6.3- Realização de 
encontros 
presenciais ou 
virtuais com as 
famílias para tratar 
de temas de acordo 
com a demanda da 
comunidade 
escolar. 

Equipe 
gestora, 
equipe 
pedagógica e 
outros 
parceiros. 

Famílias. Ao longo do ano 
letivo. 

Executar conforme 
participação e 
retorno das 
famílias. 

7- 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.  

7.1- Mapeamento 
das instituições e 
dos parceiros da 
rede de Promoção, 
Garantia e Defesa 
dos Direitos da 
Criança e do 
Adolescente. 

Profissionais 
da rede de 
apoio, equipe 
gestora, 
equipe 
pedagógica. 

Crianças. Durante o ano 
letivo. 

Acompanhar 
as demandas 
encaminhadas. 
 
  

7.2 Levantamento 
de dados de 
crianças que 
necessitam de 
atendimento da 
rede de apoio. 

Profissionais 
da rede de 
apoio, equipe 
gestora e 
pedagógica. 

Crianças Durante o ano 
letivo. 

7.3 Orientação 
sobre a rede de 
Proteção e 
Garantia dos 
Direitos da Criança 
e Adolescente. 

Equipe 
gestora e 
pedagógica, 
rede de apoio, 
equipes de 
saúde, 
Conselho 
Tutelar, Vara 
da Infância e 
da Juventude. 

Crianças, 
famílias. 

Quando 
necessário. 
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7.4- Procedimentos 
de 
encaminhamentos 
e/ou devolutivas e 
acompanhamento 
dos casos.  

Equipe 
gestora e 
pedagógica, 
rede de apoio, 
Conselho 
Tutelar, 
Vara da Inf. e 
da Juventude. 

Crianças e 
famílias. 

Durante o ano 
letivo. 

7.5- Participação 
em estudos de 
caso. 

Equipe 
escolar, rede 
de apoio. 

Crianças. Quando 
solicitado. 

Acompanhar a 
evolução do 
desenvolvimento 
da criança a partir 
das demandas e 
encaminhamentos. 

 

Programa Convivência Escolar e Cultura de Paz: 

SOE - OFICINA DAS EMOÇÕES COM A CULTURA DA PAZ 
 

1. Apresentação 

O Serviço de Orientação Educacional estudando e avaliando as 

crianças do Jardim de Infância do VI COMAR propôs para esse ano ser 

trabalhado junto com as emoções a cultura da paz com várias estratégias, 

que vislumbram a respiração como principal participante das atividades 

desenvolvidas em grupo e individualmente com as crianças desta UE para o 

ano de 2022, com a Orientadora Eloisa Parras. 

 

2. Cultura da paz 

A instituição escolar de ensino infantil é um ambiente que proporciona 

convivência e socialização e dá início às aprendizagens acadêmicas. É na 

escola que a criança dá continuidade ao seu processo de individuação, de 

ser e estar no mundo. E é nesse processo, que a criança precisa desenvolver 

ferramentas para saber lidar com as diferenças, as dificuldades, o respeito a 

si mesmo e ao próximo, a empatia, resolução de conflitos de forma assertiva, 

regulação das emoções etc. Promover a cultura da paz é um trabalho 

contínuo para evitar a violência e o assédio na escola. Iniciado com o 

trabalho do Semáforo do toque e o livro Pipo e Fifi como orientação. 

Trazendo a respiração para a regulação das emoções com a Plena atenção 

usando algumas atividades do programa. 

Benefícios da cultura da paz, práticas de solidariedade, construir uma 

corrente do bem lenda do “Tisuru”, promover trabalho em equipe, as crianças 
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têm a oportunidade de desenvolver a capacidade de colaboração e de 

pertencimento.  

 

3. Justificativa  

Este projeto se justifica por sentir a necessidade de acrescentar 

esforços para que juntos possamos estender como usar as emoções do 

respeito ao corpo e seus cuidados iniciando pela respiração, dar nome, 

verbalizar e comportar-se de forma adequada perante o aprendizado do 

respeito.    

 

4. Objetivos 

 

Objetivos Gerais: 

• Favorecer a promoção da cultura da paz  

Objetivos Específicos: 

• Explicar de forma lúdica como praticar a cultura da paz. 

• Favorecer a socialização entre os grupos 

• Ensinar recursos para lidar com as emoções usando a respiração 

 
5. Proposta 
 

 
Oficina 

 
Emoções 

 
Aplicação 

 
12 Turmas  

         
Períodos 

 
Cultura da Paz 

 
------------------- 
Crianças entre 
04 a 5 anos de 

idade  

 

• Alegria 
 

• Tristeza 
 

• Paz 

 
* todas as   turmas que 
solicitarem. 
1º semestre 
   - semáforo do toque. 
   - livro Pipo e Fifi. 
 
2ºsemestre 
  -Respiração 
  -Lenda “Tsuru"  

 
6  

matutinos 
 

6 
vespertinos  

 
1º A,B,C 
2º A,B,C 
 
1º D,E,F,G 
2º D,E   

 
Referências: 

• 3 de ago. de 2021 — PIPO E FIFI, PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA 

SEXUAL NA INFÂNCIA (CAROLINE ARCARI) - documento [*.pdf]  
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• 21 de mar. de 2021 — SEMÁFORO DO TOQUE - TIA DÉBORA - 

documento [*.pdf] NINGUÉM PODE TOCAR SÓ SE FOR UMA 

PESSOA MUITO PRÓXIMA. 

• https://www.apenastrespalavras.com.br › 2014/04 › a-le... 

• A primeira lenda conta uma história de amor e gratidão: “Certo dia, 

num tempo muito antigo, um pescador andando pela floresta, 

encontrou uma cegonha agonizando”. 

     

 

 

 

13. Projetos Específicos da Unidade Escolar 

 Trabalhar com projetos traz grandes contribuições no processo de 

ensino-aprendizagem; nossos projetos se constituem com uma metodologia 

que se utiliza da conscientização e acolhimento; fazendo uso da escuta, da 

fala, do pensamento, da imaginação e do lúdico; de forma que a 

aprendizagem possa ser de qualidade e de integralidade; oportunizando as 

crianças independentemente do nível de ensino em que estão matriculadas; 

vivenciar as experiências de forma compartilhada diversos aspectos do meio 

em que estão inseridas; sendo também, uma forma de favorecer, além da 

socialização, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a imersão em 

campos de experiência aspectos de grande relevância na Educação Infantil; 

comprovando assim que as diversas áreas do conhecimento se 

complementam e dialogam entre si e sobre a mais diversa 

multidimensionalidade dos campos de experiência. 

Para o ano letivo de 2022, foram definidos os seguintes projetos de 

empreendimento: projeto TRE, Projeto X Plenarinha – Criança arteira: faço 

arte, faço parte, Projeto Acolhida, Projeto Alimentação, Projeto Horta, Projeto 

Família e Escola, Projeto Circuito em Movimento, Projeto  Oficina das 

emoções com a cultura da paz, Projeto Transição, Projeto Água. Esses 

projetos envolverão todas as turmas de 1º e 2º períodos. 

 

 

 

https://www.apenastrespalavras.com.br/2014/04/a-lenda-dos-mil-tsurus.html
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Projeto TRE 

 

Realizamos na nossa escola o programa "Eleitor do futuro - Módulo 

Inclusão Social desde a Infância". 

Os professores trabalharam as Lendas Folclóricas vinculadas a cinco 

questões sociais de extrema importância: a racionalização da água, a 

relação do homem com o meio ambiente, o papel da mulher na 

sociedade, o preconceito às diferenças e a inclusão da pessoa com 

deficiência na sociedade. 

No dia 23/06, a equipe do TRE-DF compareceu a escola, com o intuito 

de  realizar com as crianças uma eleição parametrizada, utilizando a urna 

eletrônica, para escolher o Presidente do Folclore. Esses foram os 

panfletos elaborados como forma de fazermos a campanha de cada 

personagem do nosso folclore. Além dos panfletos distribuídos, foram 

realizadas campanhas nas salas e cada personagem declarava seus 

projetos caso fosse eleito. 
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Objetivo Geral: 

• Promover uma reflexão crítica acerca dos conceitos de cidadania. 

 

Objetivos Espoecíficos: 

• Prestar informações sobre a importância de escolher seus 

representantes; 

• Incentivar o conhecimento sobre o processo eleitoral e orientar 

sobre a escolha por meio de voto consciente; 

• Aproximar as crianças por meio da simulação de eleições e cartilhas 

educativas temas ligados à democracia. 
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Projeto X Plenarinha - Criança arteira: faço arte, faço parte 

 

A X Plenarinha – Criança Arteira: faço arte, faço parte – apresenta um 

trabalho com artes que pressupõe considerar as crianças como sujeitos 

sociais e culturais que produzem cultura e carregam consigo 

experiências e vivências provenientes de suas relações em seus 

diferentes grupos sociais. 

 É preciso viver a arte. As crianças são arte e com arte fazem parte do 

mundo que as cerca. A partir dessa reflexão e do estudo do caderno guia 

da X Plenarinha o Jardim de Infância VI COMAR escolheu trabalhar com 

foco no tema: “Com arte faço parte do meu planeta, país, cidade, bairro, 

casa e da minha escola”. 

A indagação sobre o ambiente contribui para a formação de crianças 

cada vez mais curiosas, observadoras, que se perguntam sobre sua 

realidade, buscam informações e respostas, imaginam soluções, 

formulam explicações, expressam opiniões, interpretações e concepções 

de mundo, confrontando seu modo de pensar com os de outras crianças 

e adultos, e relacionando seus conhecimentos e ideias a contextos mais 

amplos. 

O mundo em que vivemos é rico em possibilidades de exploração, por 

isso devemos apresentar sempre a realidade concreta para a criança 

entender melhor o seu mundo, o seu espaço, a sua história. Partindo da 

exploração do ambiente escolar, passando pela sua casa, bairro, cidade, 

país até se perceber parte do planeta. 

 O objetivo é que a criança se perceba parte ativa do mundo em que 

vive, e explore suas emoções, imaginário, sua expressão verbal, gráfica 

e plástica a partir do uso de diferentes técnicas e trabalhos artísticos: 

maquetes, pinturas com guache, tela, papelão, massa de modelar, argila, 

tecidos, folhas etc. 
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Projeto Transição 

 

Visando a necessidade da articulação entre a educação infantil e os 

anos iniciais do ensino fundamental, a educação infantil, historicamente 

baseada num eixo que é a infância e a sua peculiaridade, que envolve o 

jogo, a imaginação, o brincar, a expressão em Campos de Experiências e o 

primeiro ano do ensino fundamental que se encontra sob a lógica da 

escolarização com a função de instruir a criança, essencialmente, nas 

primeiras letras, constituiu-se a necessidade em criar entre as classes de 

crianças pequenas da educação infantil, tanto para os que chegam de outras 

instituições como creches ou de casa, quanto para as que estão indo para o 

primeiro ano do ensino fundamental, elas não venham a sofrer uma ruptura 

no entendimento do que seja escola, aprender na escola e qual o status do 

brincar no cotidiano institucional. 

É importante dizer que nesta fase de articulação deve-se formar um elo 

com a próxima etapa para que seja possível traçar estratégias para um bom 

processo de transição e que melhorias podem, e devem, ser feitas em 

conjunto com duas etapas. É importante conhecer o que é próprio de cada 

etapa e, principalmente, o que é realizado em seu cotidiano, a fim de se 

pensar as estratégias de maneira que coloquem a criança em primeiro plano.  

A atividade lúdica é fundamental, pois contribui para sua vida afetiva e 

intelectual. Se tivermos crianças que brincam, se aventuram em algo novo, 

teremos a possibilidade de ter crianças equilibradas e seguras no decorrer 

dos anos escolares e para isso nosso jardim proporcionará as nossas 

crianças estratégias para que essa articulação seja feita de forma harmônica. 

Campo de experiência:  

• O eu, o outro e o nós. 

Objetivo Geral: 

• Articular estratégias de transição, desde a chegada das crianças no 

Jardim e até sua saída para o Ensino Fundamental, nas dimensões 

orgânicas e sequenciais que assegurem sem tensões e rupturas, a 

continuidade de seus processos peculiares de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

Objetivos específicos: 
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• Criar estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição; 

• Favorecer um ambiente físico e social onde as crianças se sintam 

protegidas e acolhidas; 

• Ampliar o conhecimento acerca de si, do outro e do meio em que 

vivem; 

• Trabalhar coletivamente com a escola/família /comunidade; 

• Elencar as finalidades básicas próprias que devem ser alcançadas na 

perspectiva do desenvolvimento infantil, da primeira etapa, com a 

estratégia transitória para o Ensino Fundamental; 

• Evitar desencadeamento de sentimentos de ansiedade, tensões 

medos, traumas, e outros sentimentos que causem uma ruptura no 

processo entre etapas; 

• Organizar um encontro entre as escolas sequenciais, com professores 

e coordenadores para ampliação do conhecimento das duas etapas; 

• Planejar atividades conjuntas às escolas sequenciais para harmonizar 

a transição entre etapas. 

Estratégias: 

• Sentar-se lado a lado profissionais para que, juntos, pensem, contem 

o que têm feito e o que ainda não conseguiram fazer; 

• Ler, conhecer e problematizar os Currículos da Educação Infantil e dos 

anos iniciais, elencando metas estabelecidas pelas diretrizes de 

Educação Infantil; 

• Planejar um conselho de classe final com a participação dos 

coordenadores e professores de nossa UE; 

• Elaborar em conjunto práticas educativas que poderá ser introduzido 

no último mês de aula, como por exemplo: visitação em uma escola 

das escolas sequenciais para conhecer a rotina, semana de rotina do 

Ensino Fundamental no Jardim com recreio e lanche coletivo para o 2° 

período, uso do estojo individual para criar hábitos de cuidado e zelo 

pelo material escolar. 

Tempo de Execução: ao longo do ano letivo. 

Público alvo: todas as crianças, professores, gestores e escolas 

sequenciais. 
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Projeto Acolhida 

O momento da acolhida é fundamental para que a criança se perceba 

como protagonista e como parte do grupo. Assim, essa é uma preparação 

para as atividades do dia. Deve envolver o trabalho pedagógico relativo 

a valores como respeito, solidariedade e participação ativa. Será no 

momento da acolhida a primeira ocasião para se trabalhar esses valores 

e os conceitos pertinentes. As atividades propostas na acolhida deverão 

estar relacionadas com as atividades ou propostas pedagógicas que 

estão em desenvolvimento. 

     Público alvo: todas as crianças 

Objetivo geral: promover a noção de pertencimento e protagonismo. 

Campos de experiências:  

Escuta, fala, pensamento e imaginação;  

O eu, o outro, e o nós. 

Objetivos Específicos:  

• Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, atenção, 

limites e atitudes de participação e cooperação.  

• Vivenciar rotinas: organização dos tempos, espaços e materiais, 

de modo a construir, gradualmente, sua autorregulação e 

autonomia. 

• Participar de celebrações das datas comemorativas numa 

perspectiva cultural, cultivando e fortalecendo valores como 

solidariedade e respeito. 

• Explorar diversos sons produzidos com o corpo e reconhecê-los 

como forma de comunicação (assoviar, estalar os dedos, bater 

palmas, bater o pé etc.). 

• Participar de atividade com músicas usadas como fundo para a 

formação de repertório de memória e realização de trabalho 

corporal livre e direcionada.   

 

Estratégias: 

Realização da acolhida das crianças diariamente, no início dos turnos 



 
 

43 
 

(com duração de 15 a 20 minutos) com a participação da direção e dos 

professores, promovendo o diálogo sobre assuntos do dia, temas e/ou 

datas comemorativas, com uso de diferentes recursos, como contação 

de histórias, uso de fantoches e fantasias, entoação de cantigas, 

dramatizações, entre outras. 

 Participação das turmas na acolhida, oportunizando as que se 

proporem fazer uma atividade para a acolhida, de forma que todas as 

turmas possam participar. As atividades propostas na acolhida deverão 

estar relacionadas com as atividades ou propostas pedagógicas que 

estão em desenvolvimento.  

 

Avaliação:  

Será feita ao longo do processo por meio da participação das crianças 

durante a acolhida, em sala de aula e em atividades específicas como 

registro ou relato das atividades propostas. A avaliação ocorrerá, ainda, 

pela observação da mudança de comportamento das crianças com 

relação aos temas tratados. 

 

Período de Execução: ao longo do ano de 2022. 

 

 

   

          
 

 

Projeto Alimentação 

 

Campos de experiência:  

• O eu, o outro e o nós; 
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• Corpo, gestos e movimentos; 

• Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

Objetivos Específicos: 

• Conscientizar as crianças sobre a importância e os motivos pelos quais 

nos alimentamos; 

• Identificar cores, textura e os diferentes sabores dos alimentos; 

• Alertar quanto aos perigos e riscos de uma má alimentação; 

• Relacionar números a suas respectivas quantidades e identificar o 

antecessor e sucessor; 

• Registrar os experimentos realizados por meio de desenhos; 

• Comunicar-se por meio da linguagem oral, com seus pares e com os 

adultos, expressando clareza de pensamento; 

• Identificar e reconhecer rótulos e embalagens no cotidiano, a fim de 

perceber suas funções e diferença;. 

• Participar de atividade de preparação de alimentos, aprendendo sobre 

higiene, escolha e consumo de alimentos saudáveis. 

 

Objetivo Geral:  

O Projeto tem por objetivo geral incentivar a autonomia alimentar das 

crianças, a conscientização e o envolvimento acerca dos aspectos sociais, 

pedagógicos e nutricionais no momento da refeição propicia, integrando as 

áreas afins do Currículo da Educação Infantil ao Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), que tem como diretriz a inclusão da Educação 

Alimentar e Nutricional (EAN) no processo de ensino e aprendizagem. 

“(...) a escola pode promover o direito das crianças a descobrir a riqueza 

incomensurável que um bom prato, comido em boa companhia, pode dar... 

porque mesmo na escola a mesa significa saúde, prazer e convívio”. 

O tema alimentação é motivo de preocupação dos pais e educadores, 

visto que o mercado oferece uma enorme quantidade de produtos 

alimentícios que, através da mídia, invadem as nossas casas e tornam os 

hábitos alimentares bastante inadequados. 

O papel dos educadores é importante, pois devem preparar suas crianças 

para a construção de uma sociedade mais igualitária, em que as pessoas 
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tenham não apenas o direito, mas as condições necessárias para usufruir de 

uma alimentação equilibrada qualitativa e quantitativamente sem 

desperdício. Podemos começar de maneiras bem simples, como através do 

aproveitamento das partes tradicionalmente não usadas dos alimentos. 

Muitas crianças não aceitam e não são habituadas a ter alimentos 

nutritivos no cardápio, conforme relato de responsáveis na apresentação do 

projeto, por isso neste projeto serão desenvolvidas atividades que 

envolverão pesquisas, discussão em grupo, confecção de alimentos 

variados. 

O cuidado, a atenção e a organização já fazem parte do nosso dia a dia 

com crianças. É necessário introduzir bons hábitos durante a refeição. 

 

      

 

Situações Didáticas propostas: 

• Criação de uma horta escolar; 

• Oficina culinária com legumes, verduras, frutas: Elaborar salada de 

frutas, salada de verduras e sopa de legumes em conjunto com as 

crianças; 

• Brincadeiras dirigidas com a temática alimentação saudável;  

• Cantar músicas, assistir filmes e trazer jogos sobre o tema para que 

aprendam de forma lúdica e prazerosa; 

• Trabalhar contagem, identificação e diferenciação de texturas e 

cores através dos alimentos de forma transversal; 

• Classificar os alimentos em animal, vegetal, (legumes, raízes e 

frutas) gorduras e açúcares a partir de cartazes montados com 

folders de supermercados; 
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• Desenhos; 

• Realizar discussão sobre alimentação sob a perspectiva da 

agricultura familiar, visando maior qualidade de vida e 

sustentabilidade; 

• Pesquisar os hábitos alimentares das famílias;  

• Contação de histórias; 

• Apresentação gradativa do cardápio para as crianças, motivando-as 

a experimentar todos os alimentos; 

• Organizar restaurantes, piqueniques e promover a degustação e 

aceitação dos alimentos;  

• Confeccionar receitas com alimentos que são menos apreciados 

durante as refeições; 

• Prevenir os riscos ambientais; 

• Realizar adequação da estrutura; 

• Promover boas condições higiênico- sanitária e boas práticas de 

manipulação; 

• Observar as inadequações que podem afetar diretamente à 

distribuição e o autosservimento; 

• Execução e análise de receitas simples junto com as crianças; 

• Pesquisa Familiar dos hábitos alimentares; 

• Atividades com Livros Infantis relacionados ao tema (Ex.: Coleção 

Frutolândia e Hortolândia); 

• Teatro de Fantoches para apresentação dos grupos alimentares; 

• Oficinas culinárias com participação ativa das crianças; 

• A partir dos alimentos do cardápio explorar as diversas linguagens 

do currículo de ed. Infantil (oral, escrita, raciocínio, natureza e 

sociedade... relacionando conceitos: cor, forma, texturas, 

quantidade, vocabulário, classificação de alimentos, etc.); 

• Entrevistas: Conversar e entrevistar cozinheiras, nutricionistas, chefs 

ou familiares que gostam de cozinhar possibilita às crianças superar 

os desafios de experimentar, fazer e aprofundar mais sobre esse 

tema. 
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     Implementação: 

1ª etapa: 
 

Apresentação e conscientização das responsabilidades na 

comunidade escolar. 

 

Supervisores da alimentação escolar, Nutricionista, Equipe Gestora, 

Coordenador Pedagógico, Professores, Merendeiros, Equipe de 

Limpeza, Família, Cuidadores, Crianças. 

 

Supervisores (as) da Alimentação Escolar: Administrar o estoque 

da Unidade Escolar, valorizar o cardápio, reforçar as orientações à 

equipe de merendeiros quanto às práticas na produção dos alimentos. 

Demanda a cargo da CRE-PP. 

Nutricionistas: Elaborar os cardápios, orientar e treinar merendeiros, 

levantar demandas, transferir gêneros, fazer recomendações técnicas 

acerca de todo o processo, desde a chegada dos gêneros, 

armazenamento, pré-preparo, preparo, exposição, passando pelo próprio 

momento da refeição, até a gestão de resíduos e descarte de gêneros. 

Além disso, o nutricionista deve propor, orientar, acompanhar, monitorar 

e avaliar ações de EAN, em harmonia com a Equipe Pedagógica 

buscando atender as necessidades da Unidade Escolar. 

Equipe Gestora: Gerir os recursos adquiridos e sua manutenção, 

desde o mobiliário aos utensílios utilizados nas diferentes refeições, bem 

como os recursos humanos a partir do quadro de funcionários. Além 

disso, é preciso avaliar o processo como um todo e o seu funcionamento 

no coletivo, fazendo as intervenções necessárias para o bom andamento 

do Projeto. 

Coordenador (a) Pedagógico (a): Observar, avaliar, realizar 

formação continuada com os professores e fazer as intervenções 

necessárias para garantir a qualidade das aprendizagens específicas 

sobre a alimentação, assim como todas as outras que estão sendo 

exploradas de modo a agregar a transversalidade como proposta no 

Currículo em Movimento da SEEDF 
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Professores (as): Atentar para os objetivos de aprendizagens 

envolvidos neste momento específico, nas interações, nas preferências 

e escolhas, no manuseio dos talheres e nas questões afetivas que 

envolvem o coletivo, bem como, explorar outros objetivos privilegiando 

os Campos de Experiências. Desenvolver os objetivos de modo que as 

aprendizagens avancem com o prazer de quem vivência algo com muito 

significado para a vida. 

Merendeiros (as): Preparar as refeições com atenção ao cardápio, 

fazer a higienização dos utensílios de forma correta e segura, primar pela 

apresentação adequada das refeições, observar a aceitação do alimento 

pelas crianças, auxiliar no autosservimento com atitude acolhedora. 

Nesse contexto, o merendeiro é também um educador, tendo o 

compromisso de reforçar diariamente as habilidades citadas neste 

projeto, em especial os hábitos alimentares saudáveis.  

Equipe de limpeza: Zelar pela organização e limpeza do ambiente 

antes e depois da distribuição das refeições. A participação efetiva dessa 

equipe incentiva as crianças a aprenderem sobre a importância de um 

ambiente organizado, limpo e saudável. Essa equipe pode se organizar 

de forma a ensinar as crianças diretamente mostrando as suas 

competências nessa área, valorizando seu trabalho, mostrando que 

realizá-lo com capricho propicia mais saúde e prazer ao alimentar-se.  

Família: acompanhar a alimentação dos filhos na escola, colocando-

se à disposição para informações relevantes como intolerâncias, alergias 

etc. Incentivá-los a consumir bem os alimentos oferecidos na escola. Na 

medida do possível, reforçar as mudanças sugeridas na escola, de 

alimentação saudável, bons hábitos, não ao desperdício. Apoiar a escola 

com as medidas de mudanças buscando conhecer o projeto e seus 

objetivos.  

Crianças: devem participar ativamente em todas as etapas do 

planejamento pedagógico, sendo sistematicamente observadas e 

ouvidas e tendo garantidas múltiplas oportunidades para se expressar 

por suas diferentes linguagens. Como principais beneficiárias deste 

Projeto, com suas características exploradora e investigadora, serão as 
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principais apoiadoras e parceiras dessa proposta de inovação da rotina 

escolar. 

   

2ª etapa: 
 
 

Apresentação da proposta para a comunidade escolar, 

professores/famílias/crianças/cozinheiras/servidores de limpeza. 

Apresentação da proposta do pré-projeto que será construído e 

inserido gradativamente até o final do primeiro semestre para as crianças 

dos 1º Períodos, pais e responsáveis através de explicações e sobre o 

uso dos pratos de vidro e garfo inox e autosservimento, tendo em vista 

que os 2º Períodos já vão utilizar, pois o projeto foi implantado em 2018. 

Segmento Família: 

• Trabalhar higienização e economia na utilização da água. 

    
Segmento Professores e 

Crianças 
 

 
   3ª etapa: 
 
 

• DESCOBRINDO SABORES DO DIA A DIA COM AUTONOMIA! 

• (Merendeiras, Crianças, Professores) 

• Incentivar e motivar a criança a experimentar os diversos alimentos 

oferecidos no cardápio da Alimentação Escolar;  

• Promover a interação entre as crianças e os merendeiros no incentivo 

a experimentar o que foi preparado por eles, valorizando quem faz; 

•  Incentivar e motivar a criança a experimentar os diversos alimentos 

oferecidos no cardápio da Alimentação Escolar; 
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•  Estimular a criança a utilizar corretamente os talheres;  
 

 
 
 

• Higienização dos Utensílios e do Refeitório de modo consciente do 

recurso hídrico; 

 

•  Experimentar as opções do cardápio de forma separada, inicialmente 

servidas pelas merendeiras nos novos utensílios; 

 

• Introduzir o Autosservimento com o uso dos novos utensílios. 

 

Público-alvo: todas as crianças 

 

Período de Execução: ao longo do ano. 

 
Avaliação:  

O projeto deve ser avaliado de forma articulada. Seguindo as 

orientações das Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF, avalia-

se não só as aprendizagens, mas institucionalmente e em larga escala, 

uma vez que somos parte importante de um todo, a Rede Pública de 

Ensino.  
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Convidar todas as pessoas envolvidas para um olhar sensível ao novo, 

promove uma avaliação reflexiva do caminho percorrido e a elaboração 

de novos objetivos, por isso a avaliação será realizada ao longo do 

processo e mudança das etapas por meio da participação das crianças 

nas produções coletivas e em atividades específicas, como registro ou 

relato das atividades propostas. A avaliação ocorrerá, ainda, pela 

observação da mudança de comportamento das crianças com relação à 

própria alimentação, nos momentos de lanche e em rodas de 

socialização, bem como na manutenção da horta. 

 

     Projeto Circuito em Movimento 

 

O desenvolvimento motor é uma das principais funções da educação 

infantil. Com este projeto, pretende-se promover atividades psicomotoras 

sistematizadas, que estimulem as habilidades de correr, andar, saltar, 

desviar de obstáculos, visando ao desenvolvimento integral das crianças. 

A ludicidade será condutora das atividades físicas a serem 

trabalhadas. Jogos e atividades lúdicas que privilegiem a linguagem 

corporal como meio de explorar habilidades físicas, motoras e perceptivas 

do próprio corpo, terão como fito a aquisição de independência e 

habilidades corporais, por meio do brincar como atividade significativa e 

natural na infância. 

 

Campos de experiência 

• Corpo, gestos e movimentos 

• Escuta, fala, pensamento e imaginação  

 

Objetivo geral explorar as habilidades físicas, motoras e perceptivas do 

próprio corpo, a fim de adquirir a independência nos movimentos e na 

expressão corporal.  

 

Objetivos Específicos 

Participar em diferentes espaços, de situações com obstáculos, por baixo 

e por cima de diferentes objetos, em caminhos marcados no chão 
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escalando, equilibrando com um ou dois pés. 

• Dominar o equilíbrio corporal em diferentes situações de movimentos. 

(Andando em linha reta, parado, pulando, saltando). 

• Realizar circuitos de locomoção: arrastar, rolar, saltar, pular com um 

pé ou com dois, fazer estrelinha, andar. 

• Demonstrar as habilidades de caminhar, correr, saltar, saltitar, pular, 

escorregar, rolar etc., visando à orientação espacial e a lateralidade, 

por meio de brincadeiras, jogos, ginásticas.  

• Criar e participar de atividades de locomoção (andar, correr, pular, 

saltar, trotar, etc.), de variadas formas (rápido, devagar, câmera 

lenta). 

• Reconhecer diferentes possibilidades de posições espacial e corporal 

(sentado, em pé, deitado, de bruços entre outros). 

 

Estratégias 

• Realização de atividades psicomotoras sistematizadas – correr, 

saltar, rastejar – para frente, para trás, para os lados, desviar de 

obstáculos, equilibrar-se em uma perna, agachar-se, arremessar, 

agarrar, passar bola - com a participação de todas as turmas, em 

eventos quinzenais; 

• Organização do circuito com os materiais disponíveis; 

• Utilização de recursos diversos (material do Projeto Circuito em 

Movimento, bolas, cordas, entre outros); 

• Revezamento mensal das atividades propostas; 

• agrupamento das crianças, por cores, em três grandes grupos 

formados por turmas diversas, proporcionando a interação com outros 

professores e crianças;  

• Coordenação das atividades pelos professores, em duplas (três 

duplas por turno); 

• Emprego de música para o revezamento e deslocamento dos grupos 

durante as atividades; 

• Promoção de jogos coletivos (como futebol, queimada) com a 

integração de crianças de diferentes turmas – agrupamento vertical. 
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Público-alvo: todas as crianças 

 

Avaliação: será feita ao longo do processo, por meio da participação das 

crianças nas atividades e da observação do desenvolvimento psicomotor 

- coordenação motora ampla e fina – e da interação com as demais 

crianças e professores. 

 

Período de Execução: ao longo do ano. 

 

    Projeto Família e Escola – Leitura: 

 

A participação da família nas atividades escolares contribui 

fortemente para a formação das crianças. Os pais são os primeiros e os 

principais formadores, devendo, portanto, referendar o trabalho 

pedagógico e participar ativamente do cotidiano escolar. 

A distância entre as residências e a escola, além da jornada de 

trabalho dos pais, compromete essa dinâmica de integração. Para dirimir 

essas dificuldades, promoveremos ações conjuntas, em que a presença 

dos pais seja significativa para as crianças. Deve-se ter como foco a 

relevância da relação escola-família, para o conhecimento de seus 

saberes, vivências, hábitos, valores, a par das realidades socioculturais 

das comunidades atendidas. 

 

Campos de experiência:  

• Traços, sons, cores e formas; 

• Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

Objetivos Específicos: 

• Estabelecer e fortalecer vínculos com as famílias de forma a fazê-

las parceiras da escola; 

• Proporcionar às crianças maior proximidade de seus familiares por 

meio de atividades conjuntas; 
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• Reconhecer letras e palavras conhecidas presentes nos títulos das 

histórias e nomes de personagens; 

• Utilizar a linguagem oral e escrita; 

• Identificar soluções de conflitos presentes nos contos; 

• Possibilitar um instrumento onde as crianças coloquem suas 

emoções e necessidades; 

• Sistematizar situações-problema, a partir de contos e fábulas, para 

as crianças refletirem criando alternativas de acordo com seus 

pensamentos; 

• Resgatar a importância do “contar histórias”, no contexto familiar; 

• Criar livremente figuras humanas, de animais, de objetos e de 

cenas por meio de desenhos, pinturas, colagens e modelagens, 

contextualizando-as intencionalmente; 

• Observar e reconhecer diversas imagens/cenas obras por meio de 

fotografias, pinturas, objetos, esculturas, cenas cotidianas, 

gravuras e obras de artistas; 

• Desenhar observando modelo real de pessoas, animais, objetos, 

para perceber forma, volume, e luz, exercitando a percepção 

visual, atenção, interpretação e imaginação;  

• Realizar procedimentos de leitura de textos literários e não 

literários, apoiando-se em modelos de outras pessoas, mesmo não 

lendo de forma convencional;  

• Descrever as características de objetos, personagens, cenas de 

histórias e situações cotidianas;  

• Explicar o próprio desenho e interpretar os desenhos dos colegas. 

Objetivo geral: aproximar as famílias do cotidiano escolar. 

 

Estratégias: 

• Leitura diária de contos de fadas e fábulas criando situações de 

fantasia e encantamento; 

• Empréstimo de livro quinzenalmente para que as crianças levem 

para casa promovendo interação família/escola; 

• Exploração oral e escrita dos contos e fábulas; 
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• Listagem oral das histórias preferidas; 

• Reconhecimento de títulos das histórias e nomes de alguns 

personagens; 

• Elaboração de um novo final, diferente do original; 

• Analise das características dos personagens na história 

• Reprodução de histórias ouvidas com fantoches, levando em 

consideração as sequências temporais; 

• Dramatização de histórias conhecidas, onde as crianças sejam as 

personagens; 

• Identificação de valores encontrados nas personagens das 

histórias. 

• Reconto oral das histórias apresentadas, pelas crianças; 

• Atividades sistematizadas envolvendo os conhecimentos; 

• Realização de jogos e brincadeiras; 

• Pintura, colagem, dobradura e desenho sobre as histórias; 

• Montagem de um espaço na sala de aula com diversos livros para 

manuseio das crianças (cantinhos da leitura). 

Público-alvo: todas as crianças, pais ou responsáveis. 

 

Avaliação:  

Será feita ao longo do processo, por meio da maior participação dos 

familiares nas atividades escolares, pelos relatos das crianças em rodas 

de socialização e pelos relatos dos pais em reuniões periódicas. 

E com o confronto de opiniões, a motivação, as interações sociais e o 

trabalho cooperativo que possibilitarão à criança condições que 

asseguram o caráter formativo das atividades, através de uma boa 

orientação do professor, tendo a finalidade de esclarecer às crianças o 

que devem fazer, como devem fazer, por quê e para que fazer tal atividade 

ou ler este ou aquele livro. Na literatura infantil a criança aprende 

brincando em um mundo de imaginação, sonhos e fantasias. 

Ao final do ano a meta é desenvolver nas crianças noções de valores 

e incentivar a leitura, bem como criar o hábito de ouvir com atenção as 

histórias, sabendo recontá-las com coerência e coesão. 
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 Período de Execução: ao longo do ano. 

 
Projeto Sala de Novas Tecnologias/ Multiuso 

 

 

Justificativa: 

Acreditamos na construção globalizada, da identidade de nossas 

crianças, tendo como elemento de fundamental importância a 

transformação da qualidade pedagógica da Educação Infantil. 

Em nossa sociedade, a grande expansão dos recursos tecnológicos e 

a crescente acessibilidade fizeram com que os computadores 

rapidamente chegassem aos nossos lares e trabalhos, bem como, a 

situação pandêmica vivenciada pela sociedade, através da qual tivemos 

que nos conectar por meios tecnológicos ao mundo. 

Em nosso Jardim de Infância, desenvolvemos projetos de temas atuais 

e de interesse das crianças, integrando-as aos acontecimentos atuais, 

proporcionando uma educação de maneira lúdica e prazerosa, onde a 

criança irá brincar e aprender. 

Por este motivo sentimos a necessidade de inserirmos na Educação 

Infantil o acesso deste recurso tão utilizado em nossa sociedade que é o 

conhecimento digital. Assim sendo, há alguns anos o Jardim de Infância 

VI COMAR vem empreendendo esforços para manter o funcionamento da 

Sala de Novas Tecnologias, não só para o aprendizado e uso prático, mas 

também a produção de novos conhecimentos.  

Para o pleno funcionamento da Sala de Novas Tecnologias a escola 

dispõe neste ano de 2022 de computadores com aplicativos educacionais 

e professores regentes que se disponibilizaram a auxiliar no 

desenvolvimento deste projeto. As professoras regentes, planejam 

atividades adequadas para crianças do 1º e 2º períodos da educação 

infantil, utilizando a linguagem digital como ferramenta para o 

desenvolvimento das crianças, de maneira lúdica e divertida, com a 

utilização de jogos educacionais no computador, contamos também com 

brinquedos eletrônicos, robôs, instrumentos musicais e de jogos. Além 

disso, possuímos Banda Larga difusa em toda a escola e aparelhos de TV 
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Smart em todas as salas, com o objetivo de estender a todo nosso 

ambiente educativo os recursos tecnológicos disponíveis atualmente, 

integrando os diversos aparatos que a tecnologia nos proporciona.  

         Este projeto que compõe o PPP desse Jardim de Infância funciona 

com as turmas sendo atendidas conforme as atividades planejadas pelas 

professoras regentes, sendo o acesso de forma contínua. Possibilitando 

uma integração constante das crianças.  A educação digital se torna assim 

parte integrante do Projeto Político Pedagógico do Jardim de Infância do 

VI COMAR e se soma ao analógico. 

 

Campos de experiência:  

• Escuta, fala, pensamento e imaginação  

• Corpo, gestos e movimentos 

• Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 

Objetivos Específicos 

• Proporcionar atividades que desenvolvam a coordenação motora, 

criatividade, a imaginação e o raciocínio; 

• Ensinar noções de hardware de forma lúdica e interativa; 

• Ensinar boas maneiras para o uso adequado do computador, inclusive 

prevenindo lesões por esforços repetitivos ou má postura, bem como 

cultivar a preservação dos computadores; 

• Desenvolver atividades lúdicas, por meio de desenhos, pinturas, jogos 

e brincadeiras; 

• Reconhecer a evolução dos meios de comunicação entre os humanos 

no decorrer da história; 

• Desenvolver atitudes de manutenção dos espaços públicos, privados, 

coletivos e do meio ambiente;  

• Realizar e compartilhar, com seus pares e com adultos, atividades de 

coordenação viso motora; 

• Integrar as novas tecnologias com a arte e novas formas prazerosas 

de estar no mundo; 

• Desenvolver atividades relacionadas a robótica na Educação Infantil. 
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Estratégias: 

• Disponibilizar atividades lúdicas que desenvolvam a criatividade, a 

coordenação motora, a imaginação e o raciocínio; 

• Proporcionar momentos na sala de novas tecnologias/multiuso em 

que as crianças possam vivenciar experiências, trabalhando de 

forma articulada com os eixos integradores e transversais; 

• Manter atualizados os diferentes tipos de jogos pedagógicos para 

gerar motivação nas crianças durante todo o ano letivo; 

• Incentivar e oportunizar as crianças do Jardim de Infância, o 

domínio da linguagem digital e uso das novas tecnologias, por meio 

de suporte e instruções no uso dos computadores, internet, 

aplicativos e demais aparatos. 

 

Avaliação: 

Caberá à professora regente em parceria com a coordenadora e/ou 

outro professor e Orientadora Educacional, observar, refletir e registrar as 

transformações vivenciadas pelas crianças durante o ano letivo, 

realizando as devidas adequações para que o uso da sala de novas 

tecnologias/multiuso seja um espaço de construção e apropriação de 

saberes.  

Será observada a motivação das crianças em participar das 

atividades, bem como a percepção e satisfação das crianças em sua 

participação e desenvolvimento nos Projetos desenvolvidos nela. 
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Projeto Água 

 

É de responsabilidade de todos fazerem sua parte quanto ao uso 

sustentável da água. A escola, em acordo com seu papel problematizador, 

busca incitar na criança responsabilidade e sensibilidade com o meio 

ambiente, para que se tornem indivíduos não passivos diante dos 

problemas sociais, ambientais e políticos, sendo o uso sustentável da 

água uma destas responsabilidades e a falta de água potável um destes 

problemas. 

Campos de experiência:  

• Traços, sons, cores e formas; 

• Corpo, gestos e movimentos; 

• Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

Objetivo geral: conscientizar a comunidade sobre o uso correto da água 

e preservação do meio ambiente. 

Objetivos específicos: 

• Identificar os diferentes usos da água no nosso cotidiano; 

• Conscientizar quanto ao uso sustentável e inteligente da água e outros 

recursos naturais finitos; 

• Perceber o papel do ser humano nas soluções e problemas 

relacionados à água; 

• Aumentar o vocabulário e as formas de se compreender a realidade 

(óticas); 

• Valorizar e criar produções artísticas individuais e coletivas em suas 

respectivas linguagens, em campos de Experiências; 

• Cantar de modo livres e direcionados, em variados momentos do 

cotidiano, observando a maneira mais confortável de cantar, de acordo 

com sua voz (adequação do tom da música); 

• Desenhar de maneira ativa a imagem mental de objetos e imagens 

reais, desenvolvendo a memória, observação e imaginação; 

• Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando o 

registro de letras por meio de escritas espontâneas, relacionadas ao 

tema.  
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Estratégias: 

• Debater a importância da água, coletando das crianças quais são seus 

conhecimentos anteriores sobre o tema. 

• Criar conjuntamente um mural informativo que se atualiza 

constantemente conforme novas informações descobertas a cada 

aula; 

• Ouvir e cantar músicas sobre a água, assistir a filmes e fazer jogos e 

brincadeiras dirigidas para familiarizá-las com o tema de forma lúdica. 

• Fazer recortes e colagem; 

• Desenhos (expressão artística e criativa); 

• Fazer com que proponham soluções e exercitem a criatividade e o 

raciocínio; 

• Fazer uma experiência sobre os estados da água (líquido, sólido e 

gasoso); 

• Observar o clima diariamente (coleta de dados e informações) e 

desenvolver atividades sobre a chuva, como a criação e confecção de 

um livro com o ciclo da chuva; 

• Indagar como, para quê e quantas vezes usamos a água no nosso 

cotidiano e pensar em formas para diminuir o consumo; 

• Ressaltar a importância da água para nossa sobrevivência e os 

benefícios para a saúde quando bebemos bastante água. 

Tempo de Execução: Iniciará na Semana da Conscientização do Uso 

Sustentável da Água, em março e se estenderá ao longo do ano letivo. 

 

Público alvo: todas as crianças, funcionários da escola e familiares. 
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Projeto Horta 

 

(...) “A consciência ilumina o que a atitude deve mudar. Vamos 

acertar e errar, mas não vamos desistir... afinal aprendemos com a 

natureza e não o contrário” (Arvelos, 2017). 

O Jardim de Infância VI COMAR, entende que nossa Unidade Escolar 

é muito propícia para o desenvolvimento de uma Horta Escolar, onde 

antes havia solos não aproveitados, produzirá vegetais nutritivos, que 

incrementem a Merenda Escolar, de forma a atender as necessidades 

nutricionais diárias dos educandos, auxiliando na formação de cidadãos 

saudáveis, multiplicadores de bons hábitos alimentares e funcionará como 

laboratório vivo de aprendizagem e incentivo à preservação do meio 

ambiente, bem como reaproveitamento da água dos bebedouros, que 

passará a suprir as necessidades de irrigação na horta. 
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O projeto destina-se a trabalhar com as crianças, aspectos sensoriais 

e motores, além de resgatar saberes e incentivar a curiosidade como 

pesquisadores. A meta é envolver a comunidade escolar na busca de um 

espaço mais bonito e sustentável. 

Diante de tal importância, vê-se a necessidade de manter esse projeto 

vivo, elaborando meios de torná-lo cada vez mais avançado e fortalecido.  

Tomaremos como enfoque sugestões práticas diretas aos professores 

que queiram ser co-partícipes da ideia, usando como complemento 

curricular e nos temas transversais e simultaneamente abrangerá os 

projetos Água e Alimentação. 

 

Campos de experiência:  

• Corpo, gestos e movimento 

• Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações 

 

Objetivo geral: 

Trabalhar com as crianças a importância dos saberes tradicionais 

sobre o meio ambiente, alimentação saudável e a medicina popular, 

fazendo uma ponte entre o conhecimento popular e escolar e também 

conscientizar a Comunidade Escolar e local quanto à importância do 

projeto “Horta Escolar” como laboratório vivo de consciência pública, 

voltada à educação alimentar e a preservação ambiental, através de 

atividades práticas em Campos de Experiências de forma sistemática e 

transversal nas atividades pedagógicas.  

 

Objetivos específicos:  

• Incentivar o Projeto Horta para mantê-lo vivo, interativo, comum ao 

ambiente da UE;  

• Oportunizar trabalhos de Educação Ambiental;  

• Instigar a criança a considerar o meio ambiente em sua totalidade, nos 

seus aspectos naturais, tecnológicos, sociais, econômicos, políticos, 

históricos, culturais, morais, éticos e estéticos.  

• Utilizar a Horta Escolar com a finalidade educativa e diversificação de 

métodos para transmitir e adquirir conhecimentos, ressaltando as 
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atividades práticas e as experiências pessoais em vários Campos de 

Experiências;  

• Resgatar valores do conhecimento empírico relacionados a “plantas 

medicinais” utilizadas para diversos fins pela população local;  

• Promover a reeducação alimentar através do estudo da relação entre 

o valor nutricional dos alimentos produzidos e a manutenção da saúde;  

• Enriquecer a Merenda Escolar através da complementação alimentar 

nutricional com verduras, legumes, hortaliças e frutos produzidas na 

Horta;  

• Estimular a socialização trabalho em equipe, vivência ambiental e 

consciência cidadã.  

• Desenvolver atividades relacionadas à Horta e ao Meio Ambiente, que 

sejam desenvolvidas em conjunto pelos professores de modo a 

abranger vários Campos de Experiências, através do tema gerador;  

• Fomentar na criança o espírito observador, levantar hipóteses, buscar 

soluções, registrar e comparar dados, elaborar resultados e concluí-

los;  

• Orientar os educandos a registrar, comparar dados e divulgar 

resultados;  

• Conhecer todo processo de produção até a colheita; 

•  Conscientizar acriança sobre a importância dos alimentos, 

principalmente, dos alimentos produzidos sem agrotóxicos, livres de 

conservantes, etc.; 

•  Difundir os conhecimentos básicos necessários para a produção e 

consumo de hortaliças. Expandir esses benefícios até as famílias 

através da vivência da criança;  

•  Valorizar o trabalho do homem no campo;  

•  Utilizar nos cardápios todos os vegetais produzidos na Horta;  

•  Desenvolver bons hábitos alimentares melhorando a qualidade de 

vida;  

•  Relacionar o valor nutritivo dos alimentos produzidos com a 

manutenção da saúde;  

•  Estimular o consumo de frutas e vegetais aos educandos;  
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•  Responsabilizar um funcionário específico pelo cuidado da horta;  

•  Alcançar a produção de hortaliças que atenda a demanda escolar 

• Identificar as partes das plantas: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, 

conhecendo a função de cada uma. 

 

Estratégias: 

• Definir o responsável direto pela implantação e manutenção da Horta 

Escolar;  

• Executar com os gestores, coordenadores e professores participantes, 

atividades curriculares com temas transversais, utilizando a Horta 

como laboratório vivo de aprendizado;  

• Incentivar atividades lúdicas pedagógicas (teatro, gincana, música, 

dança, vídeos)  

• Realizar visitas em outras UE que já tenham o projeto horta ou 

entidades parceiras; 

• Visitar e observar o espaço destinado à horta; 

• Realizar o preparo do solo para plantio capina eliminação de plantas 

invasoras, adubação, delimitação dos canteiros; 

• Pesquisar junto às crianças a escolha das sementes; 

• Realizar plantio articulado com as crianças; 

• Organizar cronograma de cuidado e manutenção dos canteiros; 

• Elaborar material lúdico pedagógico; 

• Usar os alimentos da horta no lanche. 

 

Tempo de Execução: 

Iniciará na Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água, em 

março e se estenderá ao longo do ano letivo. 

 

Público alvo: 

Todas as crianças, funcionários da escola e familiares. 
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Projetos específicos  

 

O objetivo primordial desses projetos é levar as crianças a refletirem 

e debaterem sobre temas relevantes do cotidiano, de forma lúdica e 

sistematizada.  

Desde o início do ano letivo, já foram trabalhados os temas água e 

inclusão. Os demais projetos serão organizados ao longo do ano. 

 

• Inclusão: na semana de educação inclusiva, abordamos o tema com 

as crianças por meio de músicas, sessão de cinema, vídeos, contação 

de histórias, dentre outros recursos. 

• Plenarinha: o tema da Plenarinha, estará contemplado em todos os 

projetos implementados em nossa UE, no ano de 2022. 

 

Concepções, práticas e estratégias de avaliação do processo de 

ensino-aprendizagem: 

No contexto da educação infantil, concebemos a avaliação como um 

processo que se inicia no primeiro dia de aula do 1º período e se conclui 

ao final do 2º período. Nesse sentido, as crianças serão observadas 

tendo-se como base todas as possibilidades de apropriação das 

linguagens (pictórica, oral e corporal), nos vários Campos de Experiências 

bem como suas manifestações expressivas. 

Assim sendo, estimulamos a avaliação diária das crianças por meio 

da observação em momentos em sala de aula e em brincadeiras livres. A 

observação constante leva a um melhor conhecimento do indivíduo em 

suas potencialidades, habilidades e competências. O registro e 

acompanhamento diário são feitos pelo professor e, quando necessário, 
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comunicado à direção. Também estimulamos a participação efetiva dos 

pais, utilizando, para tanto, um caderno de registros à disposição para 

sugestões ou críticas. Essas informações são analisadas constantemente 

e servem como indicadores do trabalho pedagógico. 

A evolução do grafismo será acompanhada e registrada por meio da 

sanfona do grafismo. Os desenhos serão colhidos mensalmente e 

organizados em forma de sanfona, de forma que se perceba a evolução 

do traçado da criança. As avaliações também serão registradas por meio 

de relatórios individuais, nos quais deverão constar aspectos relevantes 

personalidade da criança e seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e 

social. Cada criança da Educação Infantil terá um total de dois relatórios 

ao final do ano letivo, que deverão ser guardados em sua pasta para 

acompanhamento do processo ensino-aprendizagem. A sanfona do 

grafismo será entregue aos pais ao final do ano letivo. 

Visando um acompanhamento mais efetivo por parte dos pais, 

bimestralmente, serão realizadas reuniões nas quais os professores 

relatarão aos responsáveis as atividades desenvolvidas e o desempenho 

da criança. 

Além disso, conforme consta no Calendário Escolar, as avaliações 

pedagógicas institucionais serão realizadas semestralmente entre 

professores, servidores e direção, tendo como finalidade assegurar e 

acompanhar o desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico, como 

citado na” Organização do Trabalho Pedagógico da Escola”. 
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