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1. APRESENTAÇÃO  

 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) do Centro de Educação Infantil 01 da Estrutural 

está fundamentada nas experiências e vivências dos anos anteriores e em estudos do 

perfil da comunidade em que a escola está inserida, o que permitiu a revelação da 

identidade da instituição, de sua concepção e de seus sonhos bem como o mesmo foi 

construído pela comunidade escolar: pais, professores e alunos através da escuta 

sensível. 

 NA busca por um PPP que promova uma prática educativa numa perspectiva da 

Psicologia Histórico Cultural e da Pedagogia Histórico Crítica, cujo objetivo principal é o 

desenvolvimento integral das crianças, garantindo aprendizagens significativas, mesmo em 

tempos de ensino não presencial, bem como o respeito aos direitos das crianças  busca 

por uma interação virtual com outras crianças e com adultos, respaldando sua construção  

tendo por embasamento teórico, importantes documentos norteadores tais como: 

• Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil – MEC;  

• Currículo em Movimento da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal - Educação 

Infantil  

• Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil (2019); • Parâmetros Curriculares 

Nacionais;  

* Manual de orientações pedagógicas para o atendimento remoto da educação Infantil. 

• Lei de Diretrizes e Bases nº. 9394 de 1996; 

• Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil (MEC) • Parâmetros 

Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (MEC); 

• Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de 0 a 6 anos à educação (MEC);  

• Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8069 de 1990). 

O CEI no decorrer dos últimos 9 anos, em diversas oportunidades de encontro da 

comunidade escolar (pais, professores e demais profissionais), inclusive de forma remota 

no último ano devido a pandemia, privilegiou para a construção deste documento a opinião 

da Comunidade escolar no intuito que este possa favorecer as vivências, experiências, 

saberes e incorporação dos bens culturais da humanidade, por meio do Currículo da 

Educação Infantil do DF. 
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Levando em sempre em consideração a trajetória da cidade, a vivência na 

comunidade, a sua historicidade e cultura, fomentando o compromisso socioeducativo, 

cultural, político e ambiental da Escola. 

Dessa forma sendo possível a construção do PPP, que tem sido um importante 

instrumento norteador do desejo e empenho desse Centro de Educação Infantil em oferta 

uma educação de qualidade, para o desenvolvimento integral da criança, em seus 

aspectos físicos, psicológicos, intelectual, social, cumprindo com os objetivos propostos 

pelo Currículo em Movimento da Educação Infantil. Leva em consideração a importância 

do papel da instituição e seus integrantes, na construção da base, tão importante para a 

formação das próximas etapas das crianças que por aqui passam. 
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2. HISTORICIDADE  

 

Foi a primeira escola de Educação Infantil, criado pela PORTARIA Nº 158, DE 22 DE 

NOVEMBRO DE 2011, publicado no DODF  Nº 225, em 24 de novembro de 2012 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das 

atribuições que lhe confere o artigo 172 do Regimento Interno, aprovado pelo Decreto n° 

31.195 de 21 de dezembro de 2009, RESOLVE: Art. 1° Aprovar a criação do CENTRO DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 01 DA ESTRUTURAL, localizado na Quadra 3, Área Especial 01 – 

Setor Norte – Estrutural, vinculado à Diretoria Regional de Ensino do Guará. Art. 2° Esta 

Portaria entra em vigor na data de sua publicação. DENILSON BENTO DA COSTA 

Sendo inaugurado em 03 de maio de 2012, tendo por primeira Diretora a professora 

Leila Ferreira Muniz e Vice Diretora a professora Silvia Teixeira de Araújo. 

Em seu ano de inauguração atendemos 16 turmas com educação integral (7 horas) 

com 5 refeições diárias, durante o atendimento integral os alunos no contra turno tinha 

atividades de musicalização, contação de história, judô, balé e outros. Devido ao aumento 

pela demanda por educação infantil em nossa comunidade foi necessário a abertura de 

novas turmas no ano de 2015, impossibilitando a continuidade da educação integral, pois 

passamos a atender 20 turmas em turno regular com o oferecimento de 3 refeições e 

algumas das atividades do contra turno que aconteciam diariamente passaram a acontecer 

semanalmente durante as aulas regulares. 

O CEI encontra-se situado em uma das áreas de menor índice de desenvolvimento 

humano do DF que possui muitas crianças em situação de vulnerabilidade sendo a escola 

um importante espaço para o desenvolvimento das crianças inseridas nesse contexto. 

Atende em horário regular ofertando duas alimentações balanceadas por turno. 

Possui refeitório, sala de leitura, caixa de areia, parque e sala de aula com 

banheiros internos. As instalações são novas e adequadas à faixa etária, a escola 

necessita de cobertura da quadra. Estacionamento e portão de pedestres em lados 

opostos da escola o que inviabiliza o trabalho dos vigilantes, gerando insegurança. 

Nossa escola é inclusiva, este ano estamos atendendo 7 alunos ANEE, para facilitar 

o atendimento dessas crianças a escola dispõe de mobiliário adequado, tais como: rampa 

de acesso, plano inclinado, sanitário adequado à faixa etária e a escola dispõe de todos os 

materiais pedagógicos. 
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O Centro de Educação Infantil 01 da Estrutural está situado em uma das áreas de 

menor índice de desenvolvimento humano do DF que possui muitas crianças em situação 

de vulnerabilidade. Dessa forma, a escola é um importante espaço para o desenvolvimento 

das crianças inseridas nesse contexto e seus projetos se constituem como vias para 

solução dos problemas conhecidos, como afetividade, drogas, valores, trabalhos 

domésticos, vulnerabilidade, violência, etc. Todas situações inadequadas para essa faixa 

etária. 

         DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA: 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 

NOME: Centro de Educação Infantil 01 da Estrutural 

CÓDIGO INEP: 53015339 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DF 

ENDEREÇO: Quadra 03 AE 01 Setor Norte Estrutural 

NÍVEL E MODALIDADE DE ENSINO OFERTADO: Educação Infantil 

 

ESPAÇO FÍSICO: 

Atualmente, sua estrutura física é constituída de uma construção com 10 salas de 

aula, banheiros infantis e adultos, depósito, mecanografia, direção, secretaria, sala de 

leitura e refeitório com a oferta de duas alimentações balanceadas por turno.  

Na área externa se encontram dois parques infantis sendo o de brinquedos coberto 

e o de areia descoberto, quadra com necessidade de cobertura e estacionamento. Todas 

as instalações são novas e adequadas à faixa etária atendida. 

  Nossa escola é inclusiva e este ano estamos atendendo 7 alunos ANEE. Para estes 

alunos com Necessidades Educacionais Especiais ANEE, a escola dispõe de mobiliário 

adequado, tais como: rampa de acesso, plano inclinado, sanitário adequado à faixa etária 

e todos os materiais pedagógicos necessários.  

Muros delimitam o terreno escolar e o estacionamento e portão de pedestres se 

encontram em lados opostos do terreno, o que inviabiliza o trabalho dos vigilantes, 

gerando insegurança. 

 

EQUIPE ADMINISTRADORA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 

DIRETORA: Silvia Regina Teixeira de Araújo, VICE-DIRETORA: Kátia Valéria Lourenço Borges da Silva Vidal 

SECRETÁRIA: Luciana Bandeira Adelino, APOIO ADMINISTRATIVO: Rosimeire Pereira de Ataíde e pelas 

COORDENADORES ESCOLARES: Joselma Soares da Costa e Camila Monteiro de Matos. 
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE  

 

As crianças residem em uma região onde as famílias possuem renda familiar baixa 

onde os pais, mães e responsáveis trabalham fora, empregados no comércio, residências, 

construção civil e catadores de recicláveis, segundo o estudo da Densidades Urbanas nas 

Regiões Administrativas do Distrito Federal, publicado em 2017, a renda per capita é de R$ 

521,80. 

 

Nesta região predominam residências pequenas, próxima a cidade Estrutural possui 

algumas invasões, onde ainda não existe saneamento básico (Santa Luzia) e as 

residências são de compensado, a cidade Estrutural recebeu atenção do Estado, e já 

possui muitos equipamentos, públicos, como escolas, posto de polícia, posto de saúde e 

outros, bem como possui um vasto comércio local, sendo possível adquirir  

 

A expectativa da população é ter uma escola que venha a contribuir na formação da 

criança, desenvolvendo situações propícias nas quais ela é estimulada pelos educadores a 

examinar, explorar, construir significações, possibilitando um ensino de qualidade. 

Contamos com a participação dos pais e comunidade em atividades desenvolvidas na 

Unidade. 

Nossa escola atende crianças na idade de 4 e 5 anos na educação infantil, onde os 

alunos recebem 2 refeições, a escola foi construída para atender especificadamente 

alunos nesta faixa etária possuindo banheiros, bebedouros e mobiliário adequados ao 

tamanho dos mesmos.   

Nossa escola é inclusiva e estamos atendendo este ano 07 alunos ANEE, fica 

localizada a 10 km do centro administrativo do Distrito Federal. 
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 Com o atual momento em que estamos vivendo (pandemia) as aulas presenciais foram 

suspensas, por força da seguinte fundamentação legal: Decreto nº 41849, de 27 de fevereiro de 

2021 e o Decreto nº 41.874, de 08 de março de 2021, iniciando o ano letivo em 8 de março com 

aulas remotas, depois de um trabalho de busca ativa das criança, no momento nosso atendimento 

remoto está com a seguinte  dinâmica: 

 

     Em pesquisa feita com as famílias dos nossos alunos verificou se que 66% recebem bolsa 

família, sendo que 76 % das famílias possuem renda familiar de 1 salário mínimo, e 59,1 % dos 

pais possuem um único celular para uso compartilhado justificando se assim a grandes dificuldades 

destas em terem acesso à tecnologia e muitos estarem sendo omissos quanto ao retorno das 

atividades. 
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4. FUNÇÃO SOCIAL  

 

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho.” Constituição Federal de 1988, artigo 205. 

A função social da escola é o desenvolvimento das potencialidades físicas, 

cognitivas e afetivas do indivíduo, capacitando-o a tornar um cidadão, participativo na 

sociedade em que vivem. Garantindo a aprendizagem de todos os estudantes 

proporcionando oportunidades para uma educação de qualidade e visando o 

desenvolvimento integral da criança. Incentivar a formação de cidadãos com melhores 

oportunidades sociais a fim de igualar seus ensejos e torná-los capazes de alcançar seus 

próprios sonhos. Com base na Psicologia Histórico-cultural que compreende a educação 

como processo baseado em experiências significativas e organizadas didaticamente pela 

escola, consideramos as práticas e interesses sociais da comunidade para 

desenvolvermos um trabalho transversal, articulando conhecimentos de diferentes áreas.  

Necessário se faz a integração entre os diversos setores do serviço público social, 

tais como: Secretaria de Saúde, Direitos Humanos, Diversidade, Esportes, Segurança, etc. 

para que a escola possa desenvolver seu trabalho na sua integralidade. 

 A escola desempenha uma função social de extrema relevância em toda a 

sociedade especialmente em comunidades carentes, com histórico de violências, abusos, 

segregações, discriminações, miséria e baixa autoestima. 

 Nesse contexto podemos elencar os seguintes objetivos: 

1. Resgatar a autoestima d a criança e sua família, buscando o entendimento de que 

são sujeitos de direitos e deveres; 

2. Respeitar as diferenças sociais, étnicas, religiosas e culturais dentro da escola e na 

sociedade; 

3. Romper com a cultura da violência implementando uma cultura de paz dentro e fora 

da escola; 

4. Acolher os alunos e suas famílias propiciando um ambiente seguro voltado para o 

desenvolvimento físico, intelectual, social e emocional buscando oferecer uma educação 

integral em todos os seus aspectos; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm
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5. Promover uma educação de qualidade, respeitando as individualidades, formando 

cidadãos na construção de uma sociedade mais justa. 

6. Promover educação inclusiva, acolhendo as crianças com quaisquer formas de 

deficiências físicas e/ou intelectuais que possam ser incluídas por meio de atividades 

lúdicas adequadas para cada criança e sua deficiência. 

7. Possibilitar a aprendizagem integral do indivíduo, levando em consideração os 

quatro pilares da educação: "aprender a conhecer", "aprender a fazer", "aprender a 

conviver" e "aprender a ser". 

8. Possibilitar acesso a transformação social através da transmissão de saberes 

sistematizados pela humanidade através das diversas plataformas tecnológicas.  
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5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

Nosso Projeto Político Pedagógico para educação infantil prevê uma articulação no 

desenvolvimento do currículo, sobrepondo-se práticas políticas, administrativas, 

econômicas e pedagógicas levando em consideração “que o aluno já traz uma bagagem 

cultural, [...] não aprende só no tempo de aula, nem só através do professor; há um 

movimento autógeno de busca de atribuição de sentido para o mundo em que vive”. 

(VASCONCELOS, 2002, p. 141). Nessa perspectiva, o currículo é conteúdo cultural e cabe 

aos educadores estabelecer um projeto para que esta cultura escolarizada concretize-se 

de forma crítica e participativa junto aos sujeitos do processo, ficando evidente a 

necessidade de um trabalho docente coletivo, na busca da aprendizagem significativa de 

todos.  

          Além disso, entende-se que a participação dos pais, na formação de seus filhos, em 

parceria com a escola é fundamental para um melhor desenvolvimento do processo de 

ensino e de aprendizagem. Especialmente no atual momento de isolamento social devido a 

pandemia, onde o ensino e a aprendizagem estão acontecendo de forma remota amparado 

pelos decretos: nº 41849, de 27 de fevereiro de 2021 e o nº 41.874, de 08 de março de 

2021 

  Para tanto partimos dos pressupostos teóricos previstos em nosso Currículo em 

Movimento da Educação Infantil que prevê: 

(... pressupostos teóricos deste Currículo – Psicologia Histórico-Cultural e Pedagogia 

Histórico-crítica –, o ser humano, por meio das relações com outros humanos e, em 

sociedade, inserido em um tempo e uma cultura, aprende a falar e a ouvir, a se posicionar e a 

acolher a opinião das outras pessoas, mesmo quando divirja do dele. A instituição que oferta 

Educação Infantil tem, pois, grande importância no sentido de introduzir as crianças nessas 

práticas, de modo a possibilitar vivências em que experimentem o falar e o ouvir, o pensar e o 

imaginar, apropriando-se, assim, das marcas da humanidade.) (página 86 - Currículo em 

Movimento da Educação Infantil) 

Dessa forma, buscando o desenvolvimento d a criança com base no nosso Currículo 

da Educação Infantil, partimos dos princípios orientadores que propõe a integração entre: 

teoria prática, interdisciplinaridade, contextualização e flexibilização; o que proporcionará 

com a sua aplicação diária o favorecimento do respeito ao momento de desenvolvimento 

em que a criança se encontra.  
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Nosso Currículo da Educação Infantil traz que: 

As crianças têm muito a aprender. Suas aprendizagens devem se apoiar nos direitos 

de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer.  

Todos eles emergem dos princípios éticos, estéticos e políticos expressos nas 

DCNEI (BRASIL, 2010a, p. 16) que devem pautar as propostas pedagógicas para a 

Educação Infantil: 

1. Éticos, no sentido de proporcionar o desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade, da 

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

singularidades;  

2. Políticos, voltados para o exercício da criticidade e para o respeito à democracia e aos direitos de 

cidadania; 

 3. Estéticos, para desenvolver a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade e a liberdade de 

expressão nas diversas manifestações culturais e artísticas. 

 Considerando as especificidades do desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos e 

a qualidade das experiências que podem contribuir para o seu melhor exercício da 

cidadania O Projeto Político Pedagógico embasar-se-á nos seguintes com base nos 

princípios que engendram os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, de acordo 

com a BNCC (BRASIL, 2017): 

• Conviver: o respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas diferenças 

individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas;  

• Brincar: o direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, pensamento, interação 

e comunicação infantil;  

• Explorar: o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento 

das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação social, ao pensamento, à ética e à 

estética; 

 • Participar: a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas mais 

diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;  

• Conhecer-se: o atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao 

desenvolvimento de sua identidade. 

 • Expressar: constituir sua identidade pessoal por meio de diferentes linguagens, fruição das artes 

em processo dialógico envolvendo dúvidas, sentimentos, hipóteses.  

Essa instituição escolar como um espaço democrático, onde todos podem participar 

e na busca por uma formação integral d a criança com uma educação transformadora e de 

qualidade por meio de uma gestão participativa e inclusiva, temos de acordo com o nosso 

Currículo em Movimento-Educação Infantil temos que:  
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A Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 

2010b, p. 21) caracterizou a Educação Especial como uma: [...] modalidade de ensino que 

perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional 

especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no 

processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular.  

 Assim, no que diz respeito à Educação Infantil, todas as crianças devem ser matriculadas em 

instituições de educação coletiva e inclusiva e aquelas que têm necessidades específicas, 

como deficiências, transtornos do espectro autista4 ou altas habilidades/superdotação, têm 

direito a uma segunda matrícula no turno contrário, no Atendimento Educacional 

Especializado – AEE, que tem como público-alvo pessoas com deficiências (física/motora, 

intelectual, visual, auditiva, múltiplas), transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação (BRASIL, 2010b).  Pensar no serviço da Educação Especial na 

Educação Infantil no âmbito do Distrito Federal nos remete à Educação Precoce, serviço de 

AEE ofertado pela SEEDF a bebês e crianças bem pequenas (de zero a três anos e onze 

meses de idade).  

 Essa Instituição de ensino é uma escola inclusiva que busca junto com a 

comunidade escolar criar um ambiente de aprendizagem propício ao desenvolvimento das 

crianças com necessidades especiais, em turmas inclusivas, onde além de estarem 

inseridas nestas turmas essas crianças contam  com atendimento especializado no contra 

turno por uma pedagoga na Sala de Recurso, onde essa professora  além de atender essa 

criança auxilia as professoras regentes na condução do trabalho pedagógico na busca por 

uma educação inclusiva eficaz  nos termos previsto em nosso CURRÍCULO EM 

MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL que:.  

“educação é um direito de todas as pessoas, com e sem deficiência, e o ideal é que seja 

ofertada inclusivamente nas instituições de educação coletivas comuns, levando-se em conta 

a diversidade da humanidade. ” (página 48) 

 Destacamos que a educação inclusiva oferecida por essa instituição de ensino estar 

fundamentada em princípios que valorizam a individualidade e necessidades de cada uma 

de nossas crianças em conformidade com o preconizado em nosso currículo da 

CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO ESPECIAL:  

A Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, fundamenta-se em princípios de 

equidade, de direito à dignidade humana, na educabilidade de todos os seres humanos, 

independentemente de comprometimentos que possam apresentar em decorrência de suas 

especificidades, no direito à igualdade de oportunidades educacionais, à liberdade de 

aprender e de expressar-se, e no direito de ser diferente. (página 12) 
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6. MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS 

APRENDIZAGENS.  

 

O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 01 ESTRUTURAL a partir dos eixos 

integradores da educação infantil: EDUCAR, CUIDAR, BRINCAR E INTERAGIR, tendo por 

missão oferecer um ensino de qualidade, garantindo a participação ativa da comunidade 

escolar, contribuindo para a formação integral das crianças, para que eles possam agir 

construtivamente na transformação do seu meio. 

OBJETIVO GERAL : 

 Proporcionar situações que favoreçam o processo de construção, reelaboração e 

ressignificação do conhecimento, considerando os interesses, as necessidades e as 

particularidades da criança, a fim de que ela possa participar das decisões a seu respeito, 

identificando-se como sujeito atuante e reconhecido como tal.  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Reconhecer a unidade indissociável entre a teoria e a prática pedagógica; 

• conscientizar os pais e responsáveis a respeito da importância da educação infantil. 

• adequar a realidade didático-pedagógica às necessidades de formação do ser 
cidadão crítico, criativo e autônomo. 

• zelar pelo cumprimento das disposições contidas no Regimento Escolar das 
Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino Educacional, Estatuto da Criança e 
do Adolescente, em conjunto com entidades governamentais como Ministério Público e 
Conselho Tutelar. 

• promover o desenvolvimento integral das crianças, a partir das relações com seus 
pares e com os adultos, através de situações de aprendizagens significativas, respeitando 
suas capacidades e potencialidades. 

•  continuar a promover nos pequenos estudantes o desenvolvimento dos aspectos 
físico, motor, cognitivo, social e emocional, além de fomentar a exploração, as descobertas 
e a experimentação. 

• valorizar a participação dos pais nas aulas remotas 

• promover a transversalidade e a contextualização, para a efetivação de um currículo 
integrado;  

• promover o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências 
sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da 
individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança;  

• favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e formas de expressão: 
gestual, verbal, plástica, dramática e musical;  
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• possibilitar experiências de narrativas, de apreciação e interação com as diferentes 
linguagens;  

• recriar relações quantitativas, medidas, formas, e orientações de espaços temporais 
em contextos significativos para as crianças;  

• ampliar a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e 
coletivas; 

• possibilitar situações de aprendizagens mediadas para a elaboração da autonomia 
das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar;  

• possibilitar vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que 
alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e reconhecimento da 
diversidade;  

• incentivar a curiosidade, a exploração o encantamento, o questionamento, a 
indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e 
a natureza; 

 •promover o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 
manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro entre 
outras manifestações culturais e tradicionais;  

• promover a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade 
e da sustentabilidade da vida na terra, assim como o não desperdício dos recursos 
naturais; • Promover práticas nas quais haja utilização de diversos recursos e estratégias 
tecnológicas e midiáticas para ;  

• manter a comunicação entre a escola e a comunidade;  

• estimular a participação dos pais no desenvolvimento dos projetos pedagógicos e 
oficinas;  

• oportunizar condições de acesso aos profissionais de educação aos cursos 
oferecidos e de interesse da instituição;  

• oferecer cursos, palestras, seminários e momentos de reflexões no estabelecimento 
de ensino;  

 

• valorizar a troca pedagógica; 

• buscar parcerias com: comunidade escolar, MEC comércio, faculdades, 
universidades e órgãos públicos; 

• disponibilizar material pedagógico e espaço físico adequado visando a promoção do 
ensino de qualidade; 

• viabilizar encontros pedagógicos bimestralmente com todo o corpo docente;  

• promover trocas de experiências. 
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7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS- METODOLÓGICOS 

 

As práticas pedagógicas de Educação Infantil realizadas em nossa escola 

fundamentam-se numa visão de ser integral, pautadas nas orientações trazidas pelo 

Currículo em Movimento. São ações significativas aos indivíduos em formação em 

conformidade com a pedagogia histórico-crítica em que os sujeitos são protagonistas da 

própria história.  

Dessa forma buscamos proporcionar para nossos alunos mesmo que remotamente um 

ambiente de ensino estimulador e favorável, partindo do reconhecimento de que os 

indivíduos se constituem na relação com o outro e não individualmente, como referido na 

teoria de Vygotsky., onde temos que a aprendizagem se dá a partir de atividades lúdicas, 

uma vez que o lúdico compõe o universo infantil.  

Desta forma o brincar é fonte de crescimento, saúde e conduz aos relacionamentos 

grupais, ajudando na socialização e desenvolvimento integral das nossas crianças onde o 

brincar livre e exploratório, subsequente e ampliado, as crianças além de aprenderem 

alguma coisa sobre situações, pessoas, atitudes, respostas, materiais, propriedades, 

texturas, entre outros, elas serão capazes de aumentar, enriquecer e manifestar sua 

aprendizagem. (MOYLES, 2002)  

Temos que a criança aprende e se desenvolve, também, brincando. Todas ás vezes 

que os trabalhos desenvolvidos para ela forem realizados de forma lúdica, a criança se 

interessará e participará com prazer e intensidade dessas atividades. Com base na 

interação que ocorre durante as brincadeiras propostas, a criança organizará as suas 

percepções em forma de estruturas cognitivas, pois as crianças estruturam seus 

pensamentos e emoções através das brincadeiras. (TANI, 1988). 

Temos que a Pedagogia histórico-crítica conclui que o desenvolvimento do ser humano 

acontece: 

(... por meio das relações com outros humanos e, em sociedade, inserido em um 

tempo e uma cultura, aprende a falar e a ouvir, a se posicionar e a acolher a opinião 

das outras pessoas, mesmo quando divirja do dele. A instituição que oferta Educação 

Infantil tem, pois, grande importância no sentido de introduzir as crianças nessas 

práticas, de modo a possibilitar vivências em que experimentem o falar e o ouvir, o 

pensar e o imaginar, apropriando-se, assim, das marcas da humanidade)  



18 

 

A SEEDF na segunda edição  do Currículo em Movimento da Educação Básica 

(2018) encontra fundamentado nos referenciais da Pedagogia Histórico-crítica (Dermeval 

Saviani) e da Psicologia Histórico-Cultural (Vygotsky), por apresentarem elementos 

objetivos e coerentes na compreensão da realidade social e educacional, onde a escola 

tem importante papel para que as crianças possam superar adversidades presentes em 

seu contesto social, identificando as causas do fracasso escolar e garantindo a 

aprendizagem para todos.  

O Currículo da Educação Básica é um Currículo de Educação Integral que objetiva 

ampliar tempos, espaços e oportunidades educacionais. Para garantir o currículo 

integrado, trabalha-se na perspectiva dos eixos transversais, a saber:  

- Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos; Educação para a Sustentabilidade, respeitando as especificidades do eixo 

integrador da educação infantil, educar e cuidar; brincar; interagir, visualizando assim, a 

materialização das aprendizagens. 

Com base nestes eixos transversais buscamos explorar esses temas interligado 

com nossos projetos e os projetos de rede desenvolvidos em nesta unidade de ensino: 

PROJETOS EIXOS TRANSVERSAIS 

Plenarinha “Musicalidades das infâncias: de lá, de 
cá, de todo lugar.” 

Todos os eixos transversais 

identidade Cidadania e Educação em e para os Direitos 
Humanos e outros 

Campo e a cidade Cidadania e Educação em e para os Direitos 
Humanos e outros 

Meio ambiente Educação para a Sustentabilidade e outros 

Valores Educação para a Diversidade e outros 

Alimentação Saudável  Educação para a Sustentabilidade e outros 

Primeiras leituras. Todos os eixos transversais  

 

Ao estruturar O Projeto Político Pedagógico buscou-se embasamento teórico 

contemplando os princípios norteadores de documentos, tais como: 

• Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil – MEC;  

• Currículo em Movimento da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal 

- Educação Infantil  
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• Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil (2019); • Parâmetros 

Curriculares Nacionais;  

* Manual de orientações pedagógicas para o atendimento remoto da educação Infantil. 

• Lei de Diretrizes e Bases nº. 9394 de 1996; 

• Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil (MEC) • 

Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (MEC); 

• Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de 0 a 6 anos à 

educação (MEC);  

• Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8069 de 1990).  

Pensando a partir da teoria histórico-cultural de Vygotsky, a criança nasce inserida 

num meio social, que é a família, e é nela que estabelece as primeiras relações com a 

linguagem na interação “com o outro” (VYGOTSKY, 2008). Nas interações cotidianas da 

criança com o adulto a “mediação”, intervenção de outro entre duas partes para que uma 

relação se estabeleça, acontece espontaneamente no processo de utilização da 

linguagem, no contexto das situações imediatas. Segundo Vygotsky (2008), o homem se 

produz na e pela linguagem, ou seja, é na interação com outros sujeitos e formas de 

pensar, por meio da apropriação do saber da comunidade em que o indivíduo está 

inserido.  

 E é através do educar, brincar, cuidar e interagir que desenvolvemos atividades que 

realmente são importantes na Educação Infantil. Pois através das interações nas 

brincadeiras, com o auxílio dos educadores acontece o desenvolvimento tanto emocional, 

cognitivo, motor e moral da criança, sendo a brincadeira dirigida ou livre uma importante 

condição para a aprendizagem e, por desdobramento, de socialização. E, para as crianças, 

brincar é coisa muito séria, é uma das atividades principais. “O brincar libera a criança das 

limitações do mundo real, permitindo que ela crie situações imaginárias”, estimulando a 

criatividade, investigação e a curiosidade, e promove o desenvolvimento emocional, 

cognitivo, motor e moral da criança, desta forma em nossa escola as crianças aprendem 

brincando. 
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8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996, abriu-

se a possibilidade de estados e municípios organizarem seus sistemas de ensino de forma 

autônoma. “. Séries anuais, períodos semestrais, ciclos, grupos não seriados". 

Os ciclos organizam o tempo escolar de acordo com as fases de crescimento do ser 

humano. Eles podem ser divididos em etapas referentes à primeira infância (3 a 6 anos), à 

infância (7 a 9 anos). 

O ciclo da Educação Infantil caracteriza-se por ser o momento de inserção da criança 

no universo escolar. É função da escola acolher as crianças em suas necessidades 

individuais e ao mesmo tempo, inseri-las no coletivo. 

Favorecemos as interações sociais, possibilitando o estabelecimento de laços afetivos, 

o que contribui para o reconhecimento de si e do outro e estimula o convívio e respeito 

com as diferenças. Com o intuito de propiciar a criança maior segurança, criamos 

condições para que esse processo de troca e de envolvimento social aconteça de maneira 

progressiva.  

Brincar, cuidar de si mesmo e dos outros e aprender são os pilares essenciais que 

embasam nossa prática. O brincar está presente no dia a dia escolar e, à medida que os 

alunos brincam, desenvolvem papéis e enredos construídos individual e coletivamente. Ao 

brincar, a criança imita, imagina, representa e comunica, com ações, a maneira como 

compreende a realidade. Para tal, proporcionamos ambientes enriquecedores, instigantes 

e desafiadores para que a criança avance em suas aprendizagens e construa seu 

pensamento. 

Tanto o cuidar quanto o educar são necessários para o desenvolvimento das crianças 

em suas diferentes dimensões - física, cognitiva, afetiva e social. Assim, os alunos são 

incentivados a cuidar de si, dos outros, de seus pertences, do espaço e das relações que 

se estabelecem. Estas vivências são fundamentais para que os alunos construam a 

autonomia necessária para a tomada de decisões e para o futuro exercício da cidadania. 

As rotinas são organizadas por meio de atividades permanentes: roda de história, 

momentos de escolha, artes, sequências de atividades e projetos interdisciplinares, 

literários, entre outros, propiciando aprendizagens significativas, isto é, desenvolvendo o 
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olhar curioso, o questionamento, a pesquisa, o confronto com outros saberes, vivenciando 

os conteúdos das diferentes áreas do conhecimento e a formação pessoal e social. A 

escolha se dá pela crença na criança "co-produtora" de cultura e no educador sensível 

que, ao ouvir atentamente as questões, seleciona assuntos, concretiza pesquisas 

referentes às buscas das crianças e as aprofundam nos projetos junto ao grupo. 

Contribuir para a aprendizagem e desenvolvimento das crianças é tarefa exigente e 

complexa: começa pelo tempo de conhecer a criança e segue por alimentar uma atitude de 

curiosidade pelo mundo, em busca de uma formação cultural ampla. Nesta tarefa, vemos 

os pais como nossos parceiros e oportunizamos a participação das famílias em atividades 

integradoras, reuniões individuais e coletivas e demais eventos. 

 

EIXOS DE TRABALHO 

A prática da Educação Infantil caracteriza-se por eixos de trabalho norteadores do 

desenvolvimento de habilidades e competências. Cada eixo se organiza em grandes 

blocos desenvolvidos de forma gradual; a cada ano os conteúdos se ampliam, adequando-

se às possibilidades e capacidades da faixa etária. 

a) O eu o outro e nós 

b) Corpo, gestos e movimentos  

c) Traços, sons, cores e formas  

d) Escuta, fala, pensamento e imaginação  

e) Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

Em síntese nosso trabalho pedagógico está organizado como se segue: 

 Organização escolar: em ciclo. 

 Organização dos tempos e espaços: 

A escola não é o único espaço educativo ela é uma articuladora e organizadora de 

muitas outras oportunidades educacionais no território da comunidade, proporcionando 

oportunidades de aprendizagens nos mais diversos espaços de acordo com os projetos 

pedagógicos em desenvolvimento, como visitas ao cinema, zoológico, museus, clubes e 

outros espaços fora da escola. 
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Relação escola comunidade: 

É promovida com a participação da comunidade através do conselho escolar 

atuante e participante das decisões tomadas pela equipe gestora da escola, ressaltamos 

que desde abril de 2020 devido a pandemia, essa participação vem acontecendo de forma 

remota. Os membros da comunidade escolar possuem outras oportunidades para 

participarem de atividades pedagógicas da escola como: 

 Conselho de classe; 

 Festa CULTURAL; 

 Festa da FAMÍLIA. 

 Ações sociais com a participação de outras entidades (SESC/SENAI/secretaria de saúde e outros 

voluntários). 

 Escola de pais com palestras oferecidas por parceiros, pela Secretaria de saúde, segurança e outras 

instituições.  

 

Coordenações Pedagógicas: 

Na busca por uma educação de qualidade esta Instituição de ensino, se propõe a 

um trabalho em equipe por meio da Gestão Democrática priorizando a formação docente 

contribuindo assim para um processo de qualidade no ensino e aprendizagem dos nossos 

alunos.  

Segundo o nosso currículo em movimento os espaços de coordenação pedagógica 

coletiva das escolas foram planejados para estudos e avaliação com a identificação de 

potencialidades, fragilidade e sugestões para melhoria do documento. 

Sendo assim, os nossos encontros nas coordenações desde a edição da portaria: 

vem acontecendo de forma remota, através do aplicativo meet, com a seguinte 

organização:  

Segundas-feiras: planejamento dos subprojetos presentes na PP, onde são discutidas a atualização 

dos mesmos, na busca do aprimoramento e melhor desenvolvimento desses para as aulas, buscando-se as 

melhores estratégias e debatendo o seu desenvolvimento e avaliação.  

Quartas-feiras: formação dos docentes, onde a partir da observação do trabalho pedagógico e na 

busca pela qualidade do mesmo, a equipe gestora, coordenadoras e professoras propõem demandas como: 

estudo da importância da rotina na educação infantil; avaliação; metodologia de projetos; contação de história 

e outros. 

Quintas-feiras: construção do material de apoio que serão utilizados no desenvolvimento dos 

projetos pedagógicos como: cartazes, maquetes e outros para a produção de vídeo aulas. 
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8.1 ATUAL CONTEXTO PANDEMIA  

No atual contexto que estamos vivendo houve a necessidade de toda uma 

adaptação no trabalho pedagógico na rede de ensino público da Secretaria de Educação 

do Distrito Federal, havendo a necessidade que o ensino presencial passasse para o 

remoto, em respeito as vidas de toda a comunidade escolar, mas sem deixar de lado a 

educação que é fundamental para nossas crianças. 

Amparados em nosso currículo em movimento e no MANUAL DE ORIENTAÇÕES 

PEDAGÓGICAS PARA O ATENDIMENTO REMOTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL foi possível a 

reorganização da nossa instituição de ensino.  

 Apesar do distanciamento social, é importante a manutenção do vínculo das 

crianças com a Unidade Escolar bem como a continuidade de seu processo de 

constituição de aprendizagem e desenvolvimento, que nesse momento acontecerá de 

forma remota. 

 Temos que segundo este Manual: 

(...) faz necessário, no momento da reelaboração ou elaboração dO Projeto Político Pedagógico de 

cada Unidade Escolar, pública ou parceira, inclua ações voltadas para a realização dos projetos da 

Educação Infantil: Planarinha, que em 2021 continua com a temática do ano anterior, ou seja, 

Musicalidade das infâncias: de cá, de lá, de todo lugar; O brincar como direito dos bebês e das 

crianças; e o projeto Alimentação saudável na Educação Infantil. A postagem de atividades na 

plataforma digital Google e os materiais a serem entregues para as famílias ou responsáveis legais 

que não tem acesso à internet, são de responsabilidade de cada Unidade Escolar, pública e parceira, 

no sentido de preservar a autonomia pedagógica de cada realidade escolar, isso já a partir do 

período de inserção e acolhimento. Em relação a essas atividades, elas precisam ser similares, 

alterando apenas o formato, para que não ocorra tratamento diferenciado nesse processo de 

educação remota. Essas atividades precisam ser planejadas por cada professora ou professor 

responsável por sua respectiva turma, sendo discutido com os demais docentes e com a 

coordenadora ou coordenador pedagógico, bem como com a equipe gestora. 

 

Partindo dessas orientações a equipe gestora junto aos professores e demais 

profissionais da educação, em diversas reuniões remotas (através do aplicativo meet) criou 

estratégias para dinamizar a prática pedagógica dos nossos docentes, pensando sempre 

no educando, estabelecendo ações capazes de facilitar o ensino remoto para nossas 
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crianças, por meio de duas ações principais: plataforma e entrega de atividades, o que não 

descarta a possibilidade de outras ações, caso se considere necessário. 

REUNIÕES DE PLANEJAMENTO: 

    

AÇÕES   FREQUÊNCIA PARTICIPANTES  FINALIDADE  

Reunião equipe 
gestora 

SEGUNDAS FEIRAS Diretora, vice diretora, 
supervisora e chefe de 
secretaria 

Andamento e funcionamento da 
escola. 

Reunião com as 
coordenadoras e 
direção   

QUINTAS FEIRAS Vice diretora e 
coordenadoras  

Estratégias pedagógicas para o 
PP,  avaliações. 

Reunião com as 
professoras 
readaptadas 

SEGUNDAS FEIRAS Vice Diretora e professoras 
com restrições e 
readaptadas 

Colaboração com produção de 
vídeos para as aulas remotas.  

Reunião com as 
professoras e 
coordenadoras 

SEGUNDAS FEIRAS Coordenadoras e 
professoras 

Estratégias pedagógicas para a 
sala de aula,  avaliações. 

Reuniões coletivas QUARTAS FEIRAS Todos os servidores do CEI Informes, formações e outros 
 

  ORGANIZAÇÃO DAS AULAS REMOTAS 

AÇÃO FREQUÊNCIA PLATAFORMA 

 Inserção de vídeos aulas das professoras 

regentes. 

Diariamente Google sala de alua 

Atendimento para orientação  das famílias  

sobre as atividades das crianças. 

Diariamente WhatsApp 

Encontro virtual ( alunos, professores). Semanal (sextas-feiras) Google Meet 

Entrega de material impresso Semestral Através da secretaria 

Entrega das orientações (material impresso)  

para realização das atividades 

Semanal (segundas-feiras) Através da secretaria 

Divulgação das atividades e projetos e 

formações 

Semanal  Face book, Instagram, e 

WhatsApp da escola.  
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8.2 BUSCA ATIVA DAS CRIANÇA. 

 

As famílias atendidas pela escola podem ser divididas em três grupos: aqueles que 

possuem números de contato atualizados, aqueles que não possuem os números de 

telefone atualizados e aqueles que não possuem aparelho telefônico. Para o segundo e 

terceiro grupo houve necessidade de se realizar uma busca ativa destas famílias através 

de diversas estratégias e parcerias. 

. A tentativa de contato com as famílias pelos professores foi tranquila através de 

ligação telefônica (que deu certo com o primeiro grupo) dessa forma muitas famílias foram 

localizadas e indicaram o número de telefone que funciona o aplicativo WhatsApp. 

 Para o segundo e terceiro grupo foi necessário a visita em suas residências para 

que estas indicassem um telefone para contato, algumas famílias não foram localizadas no 

endereço constante nos assentamentos da criança, fazendo se necessárias outras ações, 

dessa forma em parceria com as outras escolas da cidade Estrutural, contratou-se os 

serviços de carro de som, que fez o chamamento da comunidade escolar para que estes 

entrassem em contato com a escola para indicarem número de telefone para que o 

professor pudesse entrar em contato e juntamente utilizarem da melhor ferramenta 

(plataforma google sala de aula ou material impresso) para que a criança venha a 

desenvolver suas atividades pedagógica reduzindo se assim as suas percas pedagógicas. 

Com essa estratégia, a escola busca combater o problema da evasão escolar 

contribuindo para que as crianças se envolvam com o processo de aprendizagem. O 

comprometimento de toda equipe nesse processo é crucial para garantir a permanência da 

criança na escola.  

Infelizmente, alguns alunos não foram localizados, sendo necessária a intervenção 

com o Conselho Tutelar, onde esses estão buscando por essas famílias e orientando elas 

sobre a importância da educação infantil e que neste momento as aulas estão 

acontecendo remotamente e informando que as mesmas precisam comparecer a escola 

para serem orientadas em como ajudar seus filhos a estudarem em casa. 
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8.3 PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) 

Coordenação pedagógica-2020 

TEMA 

Será objeto 
de estudo. 

OBJETIVOS 

Resultados que quer atingir com o 
estudo do tema. 

JUSTIFICATIVA 

Porque estudar o tema? 

ESTRATÉGIAS 

Ações que possibilitarão o 
alcance dos objetivos. 

 

RESPONSÁVEIS 

Quem executará ou 
participará? 

AVALIAÇÃO 

Apreciação dos 
resultados parciais 

e finais. 

AVALIAÇÃO Orientar os  professores sobre a 
importância do registro das observações 
para uma avaliação eficaz 

A avaliação é o meio onde o 
professor orienta o seu fazer 
pedagógico para o melhor 
desenvolvimento do seu aluno 

 Formação nas coletivas (meet):; 
 Discursão sobre os instrumentos 

de avaliação; Construção dos 
instrumentos. 

Equipe (SOE) e 
coordenadoras 

Reflexão  nas 
coordenações 
mensalmente. 

CONTAÇÃO DE 
HISTÓRIA 

 Descobrir a importância da contação de 
história na formação de leitores. 

Formar professores leitores, 
capazes de utilizar dos livros de 
literatura infantil, como instrumentos 
capaz de ajudar: na formação de 
novos  leitores e no letramento  das 
crianças   

 Formação nas coletivas (meet): 
 Apresentação de instrumentos 

para a leitura: fantoches, 
deboches, avental, 
livros...Construção de material de 
apoio para contação de historias 

Coordenadoras 
Convidados 

(profissionais na área 
de educação). 

Reflexão  nas 
coordenações 
mensalmente. 

INCLUSÃO NA 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL 
 

 Incentivara inclusão e a cidadania no 
espaço escolar e social; 
Possibilitar que os educandos reflitam 
sobre essa problemática para que possam 
atuar sobre esta;         

Possibilitar aos professores 
conhecimento sobre a temática, 
apoiando os no atendimento das 
crianças.  

 Formação nas coletivas (meet): 
 Analise de livros infantil que 

tratem do assunto, 
 Reflexão sobre estratégias para 

uma inclusão. 

Equipe (SOE) e 
coordenadoras e 
Direção. 

 

Reflexão  nas 
coordenações 
mensalmente. 

O LÚDICO NO 
DESENVOLVIMENT
O E NAS 
APRENDIZAGENS 

DA CRIANÇA 

apresentar as contribuições do lúdico 
como recurso facilitador do processo de 
aprendizagem das criança 

Proporcionar ao professor o 
conhecimento da importância do 
lúdico no desenvolvimento das 
aprendizagens. 

 Formação nas coletivas (meet): 
 Discussão sobre a importância da 

construção de material lúdico para 
as aulas. 

Simão de Miranda e 
coordenadoras 

Reflexão  nas 
coordenações 
mensalmente. 

 Currículo e 
identidade da 
educação 
infantil 

Possibilitar o conhecimento desse 
importante instrumento para o melhor 
desenvolvimento do mesmo nas turmas. 

Aprimoramento  e conhecimento 
sobre o currículo. 

 Formação  no (meet): 
coordenação durante o ano 
letivo. 

Equipe (SOE) e 
coordenadoras e 
Direção e convidados 
(na área de educação). 

Reflexão  nas 
coordenações 
mensalmente. 

Construção do 
PP 

Possibilitar o conhecimento e melhor 
desenvolvimento e reestruturação do PP. 

Aprimoramento   e reconstrução do 
PP. 

 Formação na coordenação 
durante o 1º semestre. 

Equipe (SOE) e 
coordenadoras e 
Direção. 

 Observação e 
aplicação da prática do 
PP construído. 
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PROJETOS 
INTEGRADORES 

AÇÕES/ 
ESTRATEGIAS REMOTAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS  

PÚBLICO  CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

Formação para os 
professores 

- oficinas; 
- palestras; 
- debates.  

Regional de ensino; 
Profissionais na área de 
educação, saúde e outras. 

Servidores.  março: Currículo e identidade 
da educação infantil /avaliação  

 
Observação na mudança 
de postura dos professores 
e aumento na qualidade da 
educação. 

maio: matemática na ed. 
Infantil 
Junho: Ciências na Ed. 

Infantil  
agosto: contação de história 

Conselho 
 (escuta dos professores) 

- Escuta e debate sobre as 
demandas. 

 Professores e pais Maio : cons. 1º sem.  

Novem.: cons. 2 sem 

Projeto:   Identidade  2 meses; 
Inicio do ano letivo 

 Professores coordenadores e 
direção 

MARÇO E ABRIL  Observação de fotos e 
gravações. 

Projeto:  O campo e a 
cidade 

 Festa cultural.. Administração local. Professores coordenadores e 
direção 

MAIO E JUNHO Observação de gravações 
e apresentação online. 

Projeto:  Meio Ambiente filmes e livros; 
- festa da Família 

Feira de Ciências Professores coordenadores e 
direção 

 JULHO À SETEMBRO Observação de gravações 
e apresentação online. 

Projeto: VALORES -filmes, livros e dança e 
outros 

Administração local. Professores coordenadores e 
direção 

OUTUBRO À DEZEMBRO  Observação de fotos e 
gravações. 

Plenarinha: Musicalidades 
das Infâncias  

- filmes e livros, teatro e 
musica 

Administração local. Professores coordenadores e 
direção 

anual Observação de murais e 
portfólios 

PROGRAMA SAÚDE NA 
ESCOLA- PSE  

- filmes, livros, teatro e 
músicas 

PSE – Secretaria de Saúde Professores, equipe da SES. anual Observação de fotos e 
gravações. 

Alimentação saudável 
escolar. 

- filmes, livros, teatro e 
músicas 

Escola e CRE- Guará. Professores e CRE-Guará. anual Observação de fotos e 
gravações. 

Projeto : Primeiras 
Leituras  

-diversidade de gêneros 
literários 

Parceiro e CRE- Guará. Professores coordenadores e 
direção 

anual Observação de fotos e 
gravações. 

PROJETOS suspensos 
DEVIDO A PANDEMIA e 

incorporados a outros 
projetos desenvolvimento. 

AÇÕES/ 
ESTRATEGIAS REMOTAS 

PARCERIAS ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

 
PÚBLICO  

 
CRONOGRAMA 

 
AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

Projeto:  ZOO do CEI. Mural na sala  e na entrada 

da escola  
Zoológico. Professores coordenadores e 

direção 
abril Observação de murais, 

portifólios e apresentações 
Projeto: Riquezas  cultural 
do nosso país. 

- Culinária regional; 
- apresentação. 

Secretaria de cultura Professores coordenadores e 
direção 

agosto Observação de murais, 
portfólios e apresentações 

Projeto:  Descobrindo os 
artistas 

- filmes e livros, teatro e 
musica 

Escola e artistas locais. Professores coordenadores e  
CRE-Guará. 

setembro apresentações seminários, 
palestras. 

Projeto:  Meus direitos e 

deveres 
- filmes e livros, teatro e 

musica 
Conselho Tutelar Professores coordenadores e 

direção 
outubro Observação de murais e 

portfólios 
Projeto: profissões - filmes e livros, teatro e 

musica 
PSE – Secretaria de Saúde Professores coordenadores e 

direção 
outubro Observação de murais e 

portfólios 
Projeto: Consciência 
Negra. 

-filmes, livros e dança de 
capoeira. 

Administração local. Professores coordenadores e 
direção 

novembro Observação de murais e 
portfólios 
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8.4 ATUAÇÃO DE EQUIPES ESPECIALIZADAS E OUTROS PROFISSIONAIS 

 

 SALA DE RECURSOS  

  A sala de recursos da escola é constituída de uma professora fixa. Tem por 

objetivo atendimento educacional especializado complementar e suplementar ao 

público alvo da educação especial, sua função é identificar, elaborar e organizar 

recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras para plena 

participação de estudantes considerando suas necessidades especificas. 

PLANO DE AÇÃO REMOTO 

Forma de atuação: A partir do atendimento à criança em grade horária previamente definida, com 

atendimentos inicialmente individualizados e posterior revisão considerando o atendimento em 

duplas ou pequenos grupos de alunos. Orientação ao professor quando as adequações 

curriculares. Entrevista e conversa com as famílias dos estudantes.  

Além disso, será realizado um projeto integrado com SEAA e SOE. Público-Alvo a ser atendido: 

Alunos com deficiência intelectual/mental, deficiência física, deficiência múltipla e transtorno global 

do desenvolvimento, matriculados nas classes regulares de Integração inversa e nas Classes 

comuns inclusivas e seus professores.  

Espaço de atuação: Através de encontros no aplicativo meet e whatsApp, quando do retorno 

presencial se dará na própria sala, salas de aula, sala dos professores e demais ambientes da 

escola. Objetivo de ter esse serviço na escola: Em conformidade com o documento de 

Orientação Pedagógica – Educação Especial, o objetivo desse serviço é identificar, elaborar e 

organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 

participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas. 

 

 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

Consisti em um serviço de acompanhamento e apoio aos profissionais da 

escola, estudantes, famílias, comunidade e rede, visando o processo de ensino e 

aprendizagem e as relações humanas desse contexto. 

PLANO DE AÇÃO  REMOTO 

. Forma de atuação: É coletivo, contextualizada e integrada aos projetos da escola. Acontecem 

atendimentos individuais, coletivos, reuniões junto às famílias, encontro de pais, participação nos 

eventos, rodas de apoio e reuniões pedagógicas. 

Espaço de atuação: Sala própria, salas de aula, sala dos professores e demais ambientes da 

escola. 

 Público-Alvo a ser atendido: Toda comunidade escolar, principalmente os profissionais da 

educação, estudantes, famílias e demais atores envolvidos no processo de ensino e 
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aprendizagem. Espaço de atuação:  Através de encontros no aplicativo meet e whatsApp, quando 

do retorno presencial se dará na Sala do SOE, Salas de aula, Sala dos professores, pátio e 

demais espaços da escola, geralmente em parceria com a EAA, Sala de Recursos, professores e 

demais membros da equipe escolar (direção, supervisão e coordenação)  

Objetivo de ter esse serviço na escola: Apoiar o processo de ensino e aprendizagem, 

contribuindo para o desenvolvimento integral dos estudantes por meio de reflexões e ações da 

prática pedagógica, atuando de forma coletiva e contextualizada. 

 

 EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM  

A Equipe de Apoio à Aprendizagem é constituída por uma psicóloga 

itinerante e um profissional da área de pedagogia, fixo na escola, tem como 

objetivo oferecer apoio educacional especializado a esta instituição e contribuir 

para superação das dificuldades presentes no processo de escolarização dos 

estudantes. Baseia numa perspectiva preventiva, investigativa e interventiva na 

qual o estudante com dificuldade de aprendizagem é o foco do trabalho em 

questão.  

PLANO DE AÇÃO REMOTO 

 Forma de atuação: Junto aos professores: oficinas, projetos de rodas de apoio e intervenções. 

Com os pais: oficinas, roda de apoio, reuniões de acompanhamento.  

Com alunos: projetos interventivos, avaliações psicopedagógicos quanto necessário. 

Público-Alvo a ser atendido: Todos da comunidade escolar, seus atores e coparticipantes.  

Espaço de atuação: Através de encontros no aplicativo meet e WhatsApp, quando do retorno 

presencial se dará em todos os ambientes da escola – salas de aula, sala dos professores, pátio, 

sala da Equipe, SOE e Sala de Recursos.  

Objetivo de ter esse serviço na escola: Promover ações que viabilizem a reflexão e a 

conscientização de funções, papéis e responsabilidades dos atores da escola, bem como apoiar a 

equipe escolar favorecendo o processo de ensino e aprendizagem. 

 

 Educadores Sociais Voluntários (ESV) 

  Os educadores sociais trabalham no suporte de atividades de ensino 

integral, especializado e infantil, através das habilidades demonstradas, os 

mesmos tem o seu serviço voluntário dirigido dentro da escola para atividades 

que facilitem o dia a dia da criança, todavia devido a suspensão das aulas 

presenciais, nesta oportunidade não temos esse profissional atuando em nossa 

equipe. 
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PLANO DE AÇÃO QUANDO DA RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS 

Forma de atuação: suporte no atendimento aos estudantes da Educação Infantil e atendimento 

especial aos estudantes com Deficiência e Transtorno Global do Desenvolvimento/TGD/TEA para 

o atendimento das suas habilidades adaptativas (alimentação, locomoção e higienização) 

Espaço de atuação: Através de encontros no aplicativo meet e whatsApp, quando do retorno 

presencial se dará  nas salas de aula e demais ambientes da escola. 

Público-Alvo a ser atendido: alunos. 

objetivo de ter esse serviço na escola:  

Auxiliar os(as) estudantes, sob a supervisão do(a) professor(a), nos horários das refeições, no uso 

do banheiro, na escovação dentária, no banho e troca de fraldas, na hora de se vestirem e se 

calçarem, nas atividades recreativas no parque e no pátio escolar, nas atividades relacionadas às 

aulas de educação física, em atividades extraclasse, na locomoção dentro e fora da UE, ou seja, 

deverão estar presentes nas atividades diárias, autônomas e sociais que os(as) estudantes com 

Deficiência e Transtorno Global do Desenvolvimento/TGD/TEA realizarão dentro e, quando 

necessário, fora do espaço escolar; II - Realizar, sob a supervisão do(a) professor(a), o controle da 

sialorreia (baba) e de postura do(a) estudante, como ajudá-lo(la) no sentar-se/levantar-se na/da 

cadeira de rodas, carteira escolar, colchonete, vaso sanitário, brinquedos no parque; III - 

Acompanhar e auxiliar o(a) estudante cadeirante, que faz uso de órtese e prótese, para todos os 

espaços escolares a que ele necessitar ir, como também, em outros, fora do ambiente escolar; IV - 

Auxiliar os(as) estudantes que apresentam dificuldades na organização dos materiais escolares; V 

- Informar ao(à) professor(a) regente as observações relevantes relacionadas ao(à)estudante, para 

fins de registro e/ou encaminhamentos necessários; VI - Acompanhar e auxiliar o(a) estudante 

durante as atividades para aquisição de condutas adaptativas em sala de aula e extraclasse de 

acordo com as orientações do(a) professor(a); VII - Apoiar o(a) estudante que apresente episódios 

de alterações no comportamento, observando os sinais de angústia e ansiedade buscando 

intervenção prévia. VIII - Intermediar a comunicação e a interação social do (a) estudante com 

seus pares e demais membros da comunidade escolar; IX - Executar outras ações similares que 

se fizerem necessárias com o mesmo grau de complexidade e responsabilidade. Parágrafo único. 

As unidades escolares que não possuírem Sala de Recursos, a capacitação e acompanhamento 

do ESV será de responsabilidade do(a) gestor(a) e/ou do(a) Coordenador(a) Pedagógico(a) da UE 

 

 COORDENADORES PEDAGÓGICOS. 

Cabe ao coordenador pedagógico no desempenho da sua função:  I elaborar, 

anualmente, Plano de Ação das atividades de Coordenação Pedagógica na 

unidade escolar; II. participar da elaboração, da implementação, do 

acompanhamento e da avaliação do Projeto Político Pedagógico – PP da unidade 

escolar; III. orientar e coordenar a participação docente nas fases de elaboração, 

de execução, de implementação e de avaliação da Organização Curricular; IV. 
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articular ações pedagógicas entre os diversos segmentos da unidade escolar e a 

Coordenação Regional de Ensino, assegurando o fluxo de informações e o 

exercício da gestão democrática; V. divulgar e incentivar a participação dos 

professores em todas as ações pedagógicas promovidas pela SEEDF; VI. 

estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na implementação do 

Currículo da Educação Básica e das Orientações Pedagógicas da SEEDF, por 

meio de pesquisas, de estudos individuais e em equipe, e de oficinas 

pedagógicas locais, assegurando a Coordenação Pedagógica como espaço de 

formação continuada; VII. divulgar, estimular e apoiar o uso de recursos 

tecnológicos no âmbito da unidade escolar; VIII. colaborar com os processos de 

avaliação institucional, articulando os três níveis de avaliação, com vistas à 

melhoria do processo de ensino e aprendizagem e recuperação dos rendimentos/ 

desempenho escolar. 

PLANO DE AÇÃO REMOTO 

Objetivos:  

 Proporcionar troca de experiências; 

  Promover a valorização do professor, atualizando-o, melhorando seu desempenho e maior 

entrosamento entre os mesmos; 

  Subsidiar a prática pedagógica com sugestões, práticas e observando as especificidades das 

turmas;  

 Incentivar os professores a buscarem aprofundamento teórico e estudo coletivo; 

 Promover aproximação entre colegas de trabalho visando um ambiente mais cooperativo e 

realmente coletivo envolvendo também o corpo auxiliar da escola.  

Ações: 

  Implantar o projeto Coordenação Pedagógica, um momento de aprendizagem.  

 Promover momentos de formação continuada durante a coordenação; 

  Acompanhar a execução das atividades previstas nos projetos específicos da escola;  

 Orientar e acompanhar os processos avaliativos, na elaboração do RDIA;  

 Implementar o Conselho de classe;  Acompanhar o professor quanto ao seu trabalho 

pedagógico. Metas: Proporcionar ao professor, meios para que tenha conhecimentos, habilidades, 

atitudes, interesses e motivações sempre enriquecidas e sempre atualizadas, sendo fundamental 

que realize um trabalho consciente e seguro e que, sobretudo, seja capaz de trabalhar com 

destreza diante de incomparáveis e variadas situações que surgem no desenvolver do processo 

pedagógico. 

  Responsáveis: Equipe gestora e coordenadoras pedagógicas. 

  Prazos: ano letivo de 2020. 

  Recursos necessários: livros, Currículo em Movimento da Educação Infantil, projeto político 

pedagógico da Secretaria de Educação do Distrito Federal, computador, impressora e etc 
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8.5 ESTRATEGIAS DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS 

PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. 

 A SEDF através da EAPE (Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais 

da Educação) promove diversos cursos nas mais diversos campos da educação, 

esses cursos são ministrados no horário de coordenação pedagógica, as terças-

feiras ou quintas feiras.  

No ambiente escolar, nas coordenações coletivas, mensalmente o CEI 

proporciona aos seus professores um momento de formação, seja através da 

presença de um convidado especialista em algum campo da educação como: 

currículo, contação de histórias, pedagogia de projetos e outros, para que os 

professores possam refletir sobre o seu fazer pedagógico, e consequentemente, 

melhorarmos a qualidade do ensino oferecido as nossas crianças.  

Plano de Ação Coordenação (formação continuada primeiro semestre) 

TEMA 
Será objeto de 

estudo. 

OBJETIVOS 
Resultados que quer 

atingir com o estudo do 

tema. 

JUSTIFICATIVA 
Porque estudar o 

tema? 

ESTRATÉGIAS 
Ações que possibilitarão o 

alcance dos objetivos. 
 

RESPONSÁVEI
S 

Quem executará 

ou participará? 

AVALIAÇÃO 
Apreciação dos 

resultados parciais 

e finais. 

 
 

AVALIAÇÃO 
 
 

Orientar os  professores 
sobre a importância do 

registro das observações 
para uma avaliação eficaz 

A avaliação é o meio 
onde o professor 

orienta o seu fazer 
pedagógico para o 
melhor 

desenvolvimento do 
seu aluno 

Formação nas 
coletivas; 

Discursão sobre os 
instrumentos de 
avaliação; 

Construção dos 
instrumentos. 

 
Equipe (SOE) e 

coordenadoras 

 
Reflexão  nas 

coordenações 
mensalmente. 

 

 
 
INCLUSÃO NA 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 
 

 Contribuir para o interesse 

da Temática Necessidades 
Educacionais Especiais, 
assim como seu 

esclarecimento; 
Incentivara inclusão e a 
cidadania no espaço escolar 

e social; 
Possibilitar que os 
educandos reflitam sobre 

essa problemática para que 
possam atuar sobre esta; 

Possibilitar aos 

professores 
conhecimento sobre 
a temática, apoiando 

os no atendimento 
dos alunos.  

Formação nas 

coletivas 
Reflexão sobre o tema; 
Analise de livros infantil 

que tratem do assunto, 
Reflexão sobre 

estratégias para uma 

inclusão. 

Adriana Correia  

(sala de 
Recurso) e 

coordenadoras 

Reflexão  nas 

coordenações 
mensalmente. 

 
O LÚDICO NO 

DESENVOLVIMEN
TO E NAS 
APRENDIZAGENS 

DA CRIANÇA 

apresentar as contribuições 
do lúdico como recurso 

facilitador do processo de 
aprendizagem das crianças 

Proporcionar ao 
professor o 

conhecimento da 
importância do 
lúdico no 

desenvolvimento 
das aprendizagens. 

Formação nas 
coletivas 

Discussão sobre a 
importância da construção 
de material lúdico para o 

desenvolvimento  das 
aulas. 

 
Simão de 

Miranda e 
coordenadoras 

Reflexão  nas 
coordenações 

mensalmente. 

MATEMATICA NA 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL. 

Subsidiar o educador com 

práticas pedagógicas 
eficazes e apropriadas para 
o aprendizado dinâmico da 

matemática na educação 
infantil para aprender a 
importância do lúdico no 

ensino da matemática para 
crianças e desenvolver 
atividades contextualizadas 

com a prática social da 
criança. 

Proporcionar ao 

professor o 
conhecimento  de 
práticas 

pedagógicas  para o 
ensino do 
desenvolvimento 

das aprendizagens. 

Discutir sobre a importância 

da matemática na educação 
infantil 
• Relacionar a Educação 

Infantil e Percepção 
Matemática 
• Verificar como está 

inserida a Matemática na 
Educação Infantil 
• Discutir sobre a ludicidade 

e o ensino de matemática 
como uma prática possível. 

 

 
 
 

 Aline Tonizette 

 

 
 

Reflexão  nas 

coordenações 
mensalmente. 
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9. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

   As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) 

determinam que cada instituição que atua na educação infantil crie seus 

procedimentos para avaliação do desenvolvimento das crianças, onde a avaliação 

não pode ter como objetivo a seleção, a promoção ou a classificação dos alunos 

uma vez que é preciso “a observação crítica e criativa das atividades, das 

brincadeiras e interações das crianças no cotidiano” e empregar múltiplos 

registros. 

De acordo com o nosso Currículo em Movimento, avaliação, “está 

interligada ao planejamento e acompanhamento nos objetivos de aprendizagem 

propostos, para e com a criança, para isso se faz necessário que as atividades 

sejam significativas, permitindo a cada uma criar sua esfera de significados, num 

clima de afetividade e segurança, através do diálogo de ideias e de informações” 

(MARINGA, 2012: 84). 

 Sendo assim, avaliar precisa ser um ato na busca pela inclusão, onde se 

incluir para aprender e aprender para crescer (LIMA, 2011), ou seja, a avaliação 

torna-se uma categoria central para organização do trabalho pedagógico. Como 

pode se observar no Currículo em Movimento da Educação Infantil, entende-se 

que a função formativa tornando a aprendizagem significativa é a que melhor se 

adapta ao processo democrático de ensinar e aprender.  

     É de suma importância ressaltar inicialmente, que pela atual legislação, no 

artigo 31 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a avaliação na 

educação infantil, deve ser feita mediante acompanhamento e registro do 

desenvolvimento da criança, não tendo o objetivo de promoção para o acesso ao 

ensino fundamental. Portando, no contexto da educação infantil, a avaliação não 

deve ser encarada como um julgamento, pois isso seria uma forma de classificar 

e estigmatizar as crianças, não levando em conta os acontecimentos que 

acompanham todo o cotidiano em questão. 

        De acordo com Hoffmann (1996), a avaliação deve ser mediadora, 

“mediação significa um estado de alerta permanente do professor que acompanha 

e estuda a história da criança em seu processo de desenvolvimento” (p.31). Neste 

sentido, constatamos que a avaliação envolve o todo que faz parte do cotidiano 
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vivenciado pelo grupo. Assim, ela passa a ser uma ação crítica e transformadora, 

o professor acompanha o seu grupo, investigando, observando e refletindo sobre 

a criança, sobre o grupo, sobre a sua prática pedagógica, sobre a instituição.  

       Portanto, a avaliação é um processo que deve ser incorporado na prática do 

professor, todas as experiências, manifestações, vivências, descobertas e 

conquistas das crianças.  

        A avaliação é uma atitude constante em todo trabalho planejado. É a 

constatação da correspondência entre a proposta de trabalho e sua consecução, 

tem por finalidade verificar a adequação do desenvolvimento do aluno face aos 

objetivos propostos, levando-se em consideração as características da faixa 

etária. 

        A observação sensível das crianças, em sua exploração constante do mundo 

a sua volta, é o que deve nortear o trabalho de avaliação em Educação Infantil. É 

um processo que exige atenção por parte dos professores, que devem, 

sobretudo, manifestar confiança nas possibilidades que as crianças apresentam. 

Devem compreender que o desenvolvimento individual ocorre em processo 

dialético, no qual as interações com todos os sujeitos (crianças e adultos) são 

decisivas. 

        A seguir alguns pontos, os quais consideramos importantes, para facilitar o 

processo de avaliação da educação infantil: 

- Observar e compreender o dinamismo presente no desenvolvimento infantil é 

fundamental para redimensionar o fazer pedagógico. Essa compreensão influenciará 

diretamente na qualidade da interação dos professores com a infância.  

- O conhecimento de uma criança é construído em movimento de idas e 

vindas, portanto, é fundamental que os professores assumam seu papel de 

mediadores na ação educativa; mediadores que realizam intervenções pedagógicas 

no acompanhamento da ação e do pensamento individualizado infantil. 

- Ainda hoje, na prática cotidiana, é comum, não só na Educação Infantil, 

como nos demais níveis de ensino, os avaliados serem só os alunos. É necessário 

que a clássica forma de avaliar, buscando “erros” e “culpados”, seja substituída por 

uma dinâmica capaz de trazer elementos de crítica e transformação para o trabalho. 
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- Nesse processo, todos – professores/monitores, coordenação pedagógica, 

direção, equipe de apoio e administrativa, crianças e responsáveis – devem sentir-se 

comprometidos com o ato avaliativo. 

- Auto avaliação: é uma das ferramentas mais poderosas da avaliação 

formativa. Permitir aos estudantes mapear o que sabem, o que não sabem e o que 

têm vontade de saber (pode ser realizada no meet ou em material impresso). 

 - Avaliações diagnósticas ao final de cada bimestre ou semestre, para o 

direcionamento do planejamento e organização das ações pedagógicas a serem 

desenvolvidas. 

 

9.1 Avaliação no contexto do ensino remoto: 

A avaliação na Educação Infantil é um processo contínuo e constante de 

observação e acompanhamento. Cabe ao professor em sala de aula, bem como 

nas atividades desenvolvidas observar a rotina da criança, seu desenvolvimento, 

suas dificuldades e criar estratégias para que o aprendizado ocorra. Observando 

a realidade de cada criança, suas características, sua personalidade e assim 

propor atividades para que o mesmo desenvolva suas habilidades.  

Cada aluno é único e o professor tem que ter um olhar especial para que a 

aprendizagem e o desenvolvimento dessa criança aconteça. Na Educação Infantil 

a avaliação é diária e constante. No Ensino Remoto a avaliação poderá se dar por 

meio de execução de atividades, participação nas aulas remotas, interesse da 

criança, empenho, escuta da criança. 

 Temos que O Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal ratifica que na Educação Infantil, a avaliação objetiva:  

 Captar as expressões, a constituição do pensamento e do conhecimento, o 

desenvolvimento das crianças, bem como suas necessidades e seus interesses, 

em favor do seu desenvolvimento integral, por meio da observação sistemática e 

do acompanhamento contínuo das atividades individuais e coletivas.   

 Desta forma temos que a promoção não é o objetivo, mesmo para acesso 

ao Ensino Fundamental, visto que a promoção das crianças ao término do ano 

letivo acontece automaticamente, o que mesmo com as aulas remoto devido o 

distanciamento social, continua acontecendo, desta forma temos que as 

atividades escolares não presenciais, realizadas pelas crianças precisam ser 

disponibilizadas para o professor por meio do uso de ferramentas tecnológicas, 
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em que podem ser realizadas chamadas de vídeos para conversar e interagir com 

as crianças, trocar fotografias, possibilitando a observação pelo professor que 

acompanhando esse processo de constituição das aprendizagens e 

desenvolvimento das crianças poderá  avaliar o trabalho pedagógico.  

 Destacamos que esta unidade de ensino busca neste momento (aulas 

remotas) implementar instrumentos e procedimentos avaliativos que sejam 

capazes de proporcionar a observação pelo professor do desenvolvimento das 

crianças, principalmente através dos encontros no meet com atendimento 

individualizado de cada criança. 

  A partir dessas reflexões, análises e inferências, oriundas das observações 

sistemáticas, são registradas sob a forma de Relatório Descritivo Individual do 

Aluno (RDIA), que são compartilhados com as famílias ou responsáveis legais, ao 

final de cada semestre. 

  O acompanhamento do processo avaliativo acontece por meios, de três 

instrumentos avaliativos: 

Registros das observações feitas 

pelo educador sobre cada criança 

 Periodicidade: Diariamente conforme 

necessidade no caderno de registro do 

professor. 

 Forma de registro: No diário de 

classe, de forma sucinta e objetiva. 

 Procedimentos: Observação 

da participação do aluno nas 

atividades pedagógicas 

proposta pela professora; 

Observação da postura do 

aluno diante da convivência 

com os pares em sala de 

aula. 

Instrumentos norteadores do processo 

avaliativo  

 Periodicidade: semanal. 

 Forma registro: Pasta ou caderno 

 Procedimentos: Atividades construídas 

com/pelos alunos com o envio de fotos e 

vídeos através plataforma eletrônica: 

WhatsApp ou google sala de aula. 

 Avaliação diagnóstica. 

  Conversa com o aluno (atendimento 

individualizado no meet)  

 Diálogo com a família (relato de suas 

observações sobre o desenvolvimento da 

criança) 

Conselho de classe 

 Periodicidade: Semestral 

 Forma registro: Ficha própria 

 

 Procedimentos: Reunião com professores, 

coordenadores, orientador, equipe 

psicopedagógico e direção. 
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10. Organização curricular 

 

A proposta de ciclos está ligada a um projeto de educação que valoriza a 

formação global humana. É uma forma de organizar a escola, privilegiando a 

continuidade da trajetória do aluno, suas experiências, respeitando o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem. Assim, a reorganização temporal da escola em 

ciclos insere-se em um processo de reavaliação das práticas pedagógicas, tendo 

em vista as características, o ritmo, os interesses, as histórias de vida das 

crianças, com vistas à construção de um projeto coletivo. Tal posicionamento 

possibilita uma relação significativa entre o conhecimento e a realidade, pois 

reconhece no aluno um sujeito social, político e cultural. 

Dessa forma, os conteúdos serão selecionados e desenvolvidos 

pressupondo-se a interação currículo/realidade, uma vez que exigirá, ao mesmo 

tempo, a atenção àquela realidade concreta (àquele agrupamento específico de 

alunos, a cada um individualmente em um dado contexto) e a clareza dos 

objetivos, conteúdos e atividades que historicamente tem contribuído no 

desenvolvimento de outros sujeitos, naquela faixa etária.  

Para que essa prática se efetue, é preciso “manter o currículo aberto, em 

movimento, vivo, como espaço de criatividade e de transformação” 

(VASCONCELLOS, 2002, p. 139). Nesse sentido, o currículo deve estar 

sustentado por uma metodologia que ultrapasse as aulas meramente expositivas, 

uma vez que, quem constrói o conhecimento é o sujeito (aluno) a partir da relação 

social, mediada pela realidade. Portanto, “o papel do professor na construção do 

conhecimento é provocar (colocar o pensamento d a criança em movimento); 

dispor objetos/elementos/situações e interagir com a representação do sujeito 

(acompanhar o percurso de construção)”. (VASCONCELLOS, 2002, p. 160). 

A organização curricular por ciclos de formação necessita de um 

planejamento coletivo, pois os professores, conforme Lima (2000, p.27): 

 [...] irão compartilhar o mesm a criança durante o ciclo. A 

responsabilidade pela formação d a criança passa a ser do 

coletivo, dessa forma a aprendizagem será consequência da ação 

de vários educadores, bem como o processo de avaliação 

dependerá da colaboração de uma equipe. 
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 Desenvolvemos nossas atividades pedagogia levando em consideração a 

abordagem pedagógica sugerida pelo Currículo em Movimento é através de linguagens, 

numa tentativa da não fragmentação dos conhecimentos e numa consideração da 

multidimensionalidade das crianças. Um olhar diferenciado com relação à criança e que 

exige considerar que as aprendizagens são propiciadas por uma multiplicidade de 

linguagens.  

As palavras, gestos, afetividade, desenho, olhares, enfim tudo que compõe o 

espaço educativo funciona como referência de constância e continuidade para a criança, 

tornando a instituição educativa confortável e abrindo caminhos para a descoberta e as 

manifestações infantis. As linguagens consistem nas variadas formas de dizer-se, de 

exprimir-se, de registrar, de divulgar, de significar o mundo, apreendidas e aprendidas. E 

ganham sentido para as crianças quando há envolvimento afetivo e cognitivo. Por meio 

das linguagens, as crianças leem e absorvem o mundo a seu redor. As diversas 

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

significados. A proposta da escola em consonância com o Currículo em Movimento 

estrutura-se de maneira a não esgotar em si, mas numa organização didática a partir das 

práticas sociais e linguagens que representam: 

 

O eu, o outro e o nós. 

Manifesta-se por níveis mais avançados de sociabilidade, formação da conduta arbitrada, 

desenvolvimento das instâncias morais e éticas dos comportamentos, capacidade para análises, 

sínteses e generalizações primárias, percepção mais acurada de si e de seu entorno, 

aprimoramento da capacidade de estabelecer conexões entre motivos, finalidades e sentimentos. 

Traços, sons,cores e formas e relação de transformação. 

Possibilitam à criança estabelecer relações entre o meio social e natural do qual faz parte, 

proporcionando assim a compreensão da importância dos cuidados com a saúde, preservação do 

meio ambiente, bem como o respeito e a construção dos vínculos afetivos para uma boa 

convivência. As crianças conhecem e exploram diversas possibilidades e diferentes materiais com 

a intenção de ampliar a capacidade de expressão e comunicação. A arte proporciona às crianças 

situações que favoreçam o desenvolvimento da observação, percepção e criatividade na 

perspectiva não somente da apreciação, mas também da produção. 

Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

Possibilita à criança, através das interações em situações espontâneas ou mediadas, expressar 

seus desejos e necessidades, ampliando gradativamente seu vocabulário e a percepção de 

representações gráficas. 
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Espaços, tempos,quantidades. 

Proporciona condições de aprendizagem em situações com números, relações de quantidade e 

noções de tempo e espaço, entre outras, tomando a criança autônoma na resolução de problemas 

de sua vida cotidiana. 

Corpo, gestos e movimentos. 

As crianças vão adquirindo maior controle sobre o corpo, desenvolvendo forma de ação, 

conhecimento e interação. As atividades rítmicas e expressivas são incorporadas às brincadeiras e 

jogos com regras, como temas a serem trabalhados, pois as crianças da pré-escola já possuem a 

20 capacidade de representação mental para entenderem regras simples. 

 

Correlacionando aos conteúdos do nosso Currículo em Movimento, 

integramos os temas transversais por meios de projetos construídos de acordo 

com a interação currículo/realidade, bem como com projetos da rede de ensino do 

Distrito Federal: Educação com Movimento, Feira de Ciências, Semana de 

Educação para Vida, Mobilização Contra Aedes Aegypti, Plenarinha da Educação, 

Dia letivo temático e Dia de Formação da Educação Infantil, projeto readaptados.  

Hoje possuímos os seguintes projetos em desenvolvimento, que trabalham os 

temas transversais: diversidade, cidadania e educação, direitos humanos, 

sustentabilidade: 

 

PROJETOS DE REDE -A NUAL 

PLENARINHA 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

PSE 

FEIRA DE CIÊNCIAS: 

PROJETOS  INSTITUCIONAL 

1º SEMESTRE 

- Identidade 

- O Campo E A Cidade 

PROJETOS  INSTITUCIONAL 

2º SEMESTRE 

-Meio Ambiente 

-Valores 

 

Temos que devido ao ensino remoto nosso Projeto Político Pedagógico 

precisou sofrer alterações e estamos trabalhando com todos os projetos de rede 

(SEEDF) e reorganizamos nossos projetos institucional em dois por semestre: 

 Projetos suspensos ou sendo desenvolvido dentro de outros projetos 
devido a pandemia: 

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

- projeto zoo do CEI. 

_ Riquezas culturais do nosso país. 

- Primeiras Leituras. 

- TRE- Eleitor do futuro 

_ Ligado no Trânsito! 

- Meus direitos e deveres. 

- Quando eu crescer eu serei?  

-Consciência Negra. 
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11. Plano de ação para implementação da PP 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO GESTÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS  METAS  AÇÕES  AVALIAÇÃO DAS AÇÕES  RESPONSÁVEIS  PRAZO 

Formação 
continuada dos 
professores.  

Conhecer novas 
bases teóricas e 
novas práticas 
pedagógicas.  

Estudos das 
metodologias de 
ensino/aprendizage
m para educação 
infantil. 

 

Professores evidenciando mudanças na 
construção participativa do 
conhecimento e uma posição crítica 
diante da pratica pedagógica.  

Direção e coordenação.  Todo o ano. 

 

Estudos relacionados ao processo ensino e aprendizagem: 

 Currículo em Movimento da educação infantil: 

 Pressupostos teóricos;  

 Declaração dos Direitos da Criança; 

 Ética profissional: 

 Ética na educação; 

 Educação matemática; 

 Relatório de desenvolvimento individual d a criança RDIA; 

  Sexualidades; 

 Auto-estima para crianças 

 Primeiros socorros; 

 

GESTÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS  METAS  AÇÕES  AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES  

RESPONSÁVEIS  PRAZO 

Sucesso da 
aprendizagem 
dos estudantes  

Criar um Projeto Político 
Pedagógico que viabilize um currículo 
que propicie às crianças condições, 
de fato, de aprendizagem, 
respeitando-as como sujeitos sociais 
e de direitos, capazes de pensar e 
agir de modo criativo e crítico. 

      Otimizar os horários coletivos 
como organizadores e facilitadores da 
dinâmica de realização do Projeto 
Pedagógico na prática cotidiana; 

     Elaboração de fichas para 
acompanhar o desenvolvimento da 
turma. 

Reuniões 
semanais  

 

Direção, professores 
e coordenadores. 

Todo o ano 
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GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

OBJETIVOS  METAS  AÇÕES  AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES  

RESPONSÁVEIS  PRAZO 

Sucesso da 
aprendizagem 
dos estudantes  

Criar um Projeto Político Pedagógico que 
viabilize  avaliação e melhoria continua do 
mesmo, de forma transparente dos 
resultados, e identificação dos níveis de 
satisfação da comunidade escolar com o 
trabalho da escola. 

     Proporcionar 
oportunidades de avaliação 
da atividade pedagógica de 
todos os envolvidos.  

       Avaliação institucional 
semestral.  

Reuniões 
bimestrais  
 

Direção, professores 
e coordenadores e 
pais.  

Todo o ano 

 

GESTÃO PARTICIPATIVA  

OBJETIVOS  METAS  AÇÕES  AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES  

RESPONSÁVEIS  PRAZO 

Acompanhamento no 
processo de ensino e 
aprendizagem. 
Participação nas 
decisões da escola. 

Participação mais efetiva dos pais na 
vida escolar dos filhos e maior 
comprometimento no processo ensino-
aprendizagem. 

Palestras; Ações sociais; 
Assembleias;  Reuniões de 
pais; Conselho escolar; 
Festas 

Reuniões  Professores, direção 
e supervisão 

Todo o ano. 

 

GESTÃO DE PESSOAL  

OBJETIVOS  METAS  AÇÕES  AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES  

RESPONSÁVEIS  PRAZO 

Estabelecer um 
ambiente em que 
as pessoas 
gostem do que 
fazem e sintam 
prazer em ali 
estar.  

  Melhorar as condições 
pedagógicas didáticas; 

 Compromisso com a 
transformação social; 

Potencializar as 
competências presentes nas 
pessoas que integram as 
organizações.  

Promoção de reuniões e/ou 
sessões de estudos e/ou 
encontros de integração entre os 
Recursos Humanos da escola, 
priorizando temas para 
discussão ligados à construção e 
favorecimento de clima 
organizacional. 

Analise dos 
resultados em 
debates com todos 
os profissionais. 

Direção, supervisão Todo o ano 
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GESTÃO FINANCEIRA  

OBJETIVOS  METAS  AÇÕES  AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES  

RESPONSÁVEIS  PRAZO 

Receber apoio da 
comunidade; 

Fortalecer o 
conselho escolar. 

Participar e 
apoiar a 
gestão. 

Reuniões periódicas com representantes dos 
diversos segmentos: alunos, professores, 
funcionários, pais e responsáveis durante o ano 
para que todos tenham informações sobre as 
necessidades da instituição, ajudando a elencar as 
prioridades e acompanhando a execução dos 
recursos. 

Planilhas 
demonstrativas 
das metas 
alcançadas. 

Conselho escolar e 
direção e 
professores. 

Quadrimestre  

 

GESTÃO ADMINISTRATIVA  

OBJETIVOS  METAS  AÇÕES  AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES  

RESPONSÁVEIS  PRAZO 

Valorização dos 
profissionais da escolar  

Trabalhar em conjunto e de 
forma cooperativa e 
harmoniosa para tratar as 
questões da escola. 

Palestras e estudos 
para capacitação e 
aperfeiçoamento dos 
profissionais da escolar. 

Reuniões 
periódicas. 

Direção, coordenação, 
supervisão e 
professores. 

Bimestral  
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12. Acompanhamento e Avaliação do Projeto Político Pedagógico 

A avaliação institucional tem sua legitimidade quando a escola estabelece a relação 

entre a sua política educacional, o Projeto Pedagógico, sua organização, suas ações definidas no 

Plano de Desenvolvimento da Escola e a prática do dia a dia da instituição. A escola tem sua 

autonomia administrativa garantida na forma da LDB/96 e com isso deve articular mecanismos 

para garantir tomadas de decisões fundamentadas. Nesse contexto, bimestralmente serão 

promovidos encontros remotos (aplicativo Google Meet) e disponibilização de Formulários Google 

(questionários) com a participação de todos os segmentos da escola, a partir das respostas da 

comunidade escolar e reflexões em reuniões remotas foi possível avaliar esta proposta 

pedagógica e adapta-la para a realidade que estamos vivendo (pandemia). Nestes encontros 

sempre é possível uma boa avaliação das ações realizadas para o desenvolvimento dos projetos 

sendo assim possível verificar o desempenho da escola bem como a definição dos projetos que 

assegurem o padrão de qualidade almejado e o desenvolvimento integral das crianças.  

Como procedimentos esta unidade de ensino optou no atual contexto pela utilização de 

formulários Google específicos que contemplem os pontos principais a serem analisados a cada 

projeto desenvolvido e o registo em ata das sugestões e ações propostas, por toda a comunidade 

escolar, que são necessárias ao melhor desenvolvimento de cada projeto com a descrição pontual 

do que se estar avaliando, considerações, sugestões, intervenções e conclusões. 

 

AVALIAÇÃO AÇÃO PRAZO 

Pedagógica da criança portfolio  do grafismo Mensal 

Institucional reuniões bimestrais Bimestral 

Coordenações pedagógicas reuniões bimestrais Bimestral 

PP (proposta pedagógica)  Reunião para análise bimestral 
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13. Projetos Específicos 

QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES 

 

PROJETO Plenarinha “Musicalidades das infâncias: de lá, de cá, de todo lugar.” PROFESSOR (ES) RESPONSÁVEL 
(IS) 

 TODA EQUIPE ESCOLAR. 

DURAÇÃO ANUAL CULMINÂNCIA  CARTAZES 

 

OBJETIVOS 
Relações e transformações Escuta, fala, 

pensamento e 
imaginação 

Espaços, 
tempos, 

quantidades, 

O eu, o outro 

e o nós 
Traços, sons, cores e formas Corpo, gestos e movimentos 

Conhecimento de ações relacionadas 

ao consumo sustentável (economia de 
matéria-prima, água e energia e atitudes 
como reduzir, reciclar e reutilizar). 

Observação e participação em ações 
que envolvam separação de materiais 
recicláveis Participação em atividades de 

preparação de alimentos, começando pela 
exploração de receitas culinárias.  

Desenvolvimento da consciência 

sustentável a partir de ações como 
reciclar, reutilizar e reduzir, estimulando 
práticas de cuidado com o meio ambiente.  

     Explorar 

diferentes sons 
produzidos com o 
corpo e reconhecê-

los como forma de 
comunicação 
(assoviar, estalar os 

dedos, bater 
palmas, bater o pé 
etc.). 
      Inventar 
brincadeiras 
cantadas, poemas e 

canções, criando 
rimas, aliterações e 
ritmos. 

 
 

Participar de 

pesquisa sobre a 
ação da luz, do 
calor, do som, da 

força e do 
movimento, a 
exemplo do 

cozimento dos 
alimentos e a 
relação entre um 

impulso e o ganho 
de velocidade de 
um carrinho. 

Manipulação 

de talheres, 
copos e 
guardanapos, 

demonstrando 
progressiva 
independência 

nestes 
aspectos.  

 

Cantar músicas e acompanhá-las com 

instrumentos convencionais ou 
confeccionados com materiais diversos, 
explorando a intensidade do som (forte/fraco), 

e amplificar a intensidade das músicas 
cantadas e tocadas por meio de microfones e 
comparar sua vibração, tateando caixas de 

som durante a execução. 
Perceber a pulsação rítmica – tempo forte 

da música e da palavra, utilizando sons 

corporais e objetos do cotidiano para a 
marcação do tempo forte ao escutar e cantar 
cantigas e músicas diversas, ao participar de 

jogos musicais corporais e de brincadeiras 
cantadas. 

Explorar, vivenciar e organizar 

movimentos corporais por meio de vários tipos 
de sons e músicas de diversos estilos e 
culturas. 

Ampliar as possibilidades de 

desenvolvimento da coordenação motora 
global por meio de brincadeiras, jogos, 
danças, ginásticas (atividades exploratórias 

de espaços estruturados com diferentes 
materiais – cordas, arcos, bastões, cones, 
brinquedos...). 

Identificar e compartilhar situações que 
exercitem os músculos da face por meio de 
brincadeiras, jogos e ginásticas (fazer 

caretas diversas; assoprar apitos, línguas de 
sogra, penas, chama de vela, balão de ar; 
mastigação; imitar os sons produzidos pelos 

animais; fazer bolhas de sabão; jogar beijos 
etc.). 

Reconhecer e nomear as sensações e 

ritmos (rápido, lento, forte, fraco...) por meio 
de movimentos corporais associados a 
diferentes sons 

 

PRINCIPAIS AÇÕES AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO 
Atividades envolvendo: 
* projeto primeiras leituras: levar livro para ler com a família 
* Roda de conversa sobre o tema 
* contação de histórias em sala, no pátio e biblioteca  
*  envolvimento da família no projeto. 
* Mostrar diversos materiais que podem ser reciclados e sua utilidade 
* Leitura e interpretação coletiva de textos de diversos gêneros literários dispostos em vários suportes; 

inclusive história dos 3 porquinhos, (ênfase no material utilizado na construção das casas) 
* Confecção de brinquedos jogos com material reciclado] 

 Realização de peça teatral relacionada ao tema. 
 Construção de brinquedos com garrafa pet e outros materiais recicláveis. 

 Reconto pelos alunos 
  Atividade sobre preservação da natureza e respeito aos animais. 
 Miniconselhos nas coordenações coletivas após o término dos projetos; 

 E avaliação dos portfólios  das criança. 
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PROJETO IDENTIDADE 

 
PROFESSOR (ES) RESPONSÁVEL (IS)  TODA EQUIPE ESCOLAR. 

DURAÇÃO  2 meses CULMINÂNCIA  CARTAZES E MÚSICAS NA ENTRADA. 
 

OBJETIVOS 
Relações e transformações Escuta, fala, 

pensamento e 
imaginação 

Espaços, tempos, 
quantidades, 

O eu, o outro e o nós Traços, sons, cores e formas Corpo, gestos e 
movimentos 

Reconhecimento progressivo do próprio corpo 

em brincadeiras, no uso do espelho e na 
interação com os outros. 

Identificação das diversas expressões 

corporais, possibilitando a familiarização com a 
imagem de seu próprio corpo. 

Conhecimento das partes do corpo de modo a 

adquirir consciência de suas potencialidades 
(força, velocidade, resistência, agilidade, equilíbrio 
e flexibilidade). 

  Valorização das conquistas corporais e dos 
colegas. 

Vivência de atividades que envolvam 

sensações táteis e percepção das partes de seu 
corpo. Reconhecimento das próprias 
características físicas (cor dos olhos, cabelo, pele, 

entre outros), identificando as semelhanças e 
diferenças entre si e outras pessoas e assumindo 
uma atitude de valorização da diversidade. 

   Imitação de sons 

e palavras ouvidas 
 Articulação 

adequada das 

palavras. 
   Reconhecimento 

do próprio desenho e 

do desenho dos 
colegas 

   Reconhecimento 

do próprio nome e do 
nome dos colegas. 
 

  Desenvolvimento de 

estratégias pessoais 
para a resolução de 
situações-problema.  
  Atividades que 
trabalhem o raciocínio 
lógico por meio de 

situações-problema e 
histórias.  
  Desenvolvimento das 

noções matemáticas 
de altura (alto /baixo) 
  Identificação de 

figuras geométricas.  
  Representação 
espacial (posição de 

pessoas e objetos: 
dentro / fora). 

 

Reconhecimento de sua 

imagem no espelho e em 
diferentes fotografias 

Utilização de diferentes 

linguagens no faz de conta, de 
modo a enriquecer sua 
identidade.  

Conhecimento e 
reconhecimento de sua história 
de vida, individual e coletiva, por 

meio da construção de álbuns 
de fotografias, linhas do tempo, 
árvore genealógica etc. 

Percepção do próprio corpo e 
de como ele se movimenta e se 
expressa.  

Identificação e nomeação das 
principais partes do corpo 
(cabeça, braços, mãos, pernas, 

pés, barriga, partes do rosto, 
entre outras). 

 

 

Percepção de sons e 

ruídos: descobertas e relação a suas 
fontes sonoras.  

Identificação e exploração 

das cores - pigmentos naturais de 
produtos, como açafrão, urucum, 
café, beterraba, entre outros. 

 

Adequação de 

gestos, movimentos e 
ritmos corporais a suas 
necessidades, intenções 

e ambientes, 
desenvolvendo a 
independência.  

Exploração de 
diversas formas de 
comunicação (tônica, 

gestual e verbal).   
Percepção de 

seus limites e 

potencialidades 
corporais.  
 

 

 

 PRINCIPAIS AÇÕES AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO 
* Coordenação motora grossa e fina; 
* Sequência lógica, orientação espaço-temporal; 
*Conceitos básicos: formas geométricas, cores primárias, alto e baixo, maior e menor, pequeno, grande e médio, 

grosso e fino, novo e velho, etc.; 
* Noções de escrita e de quantidade do numeral. 
* Leitura e interpretação coletiva de textos de diversos gêneros literários dispostos em vários suportes; 
*Roda de conversa (interdisciplinaridade e transversalidade): A história de vida da criança; o nome próprio; os 

dados pessoais da criança; as preferências de cada um; os membros da família; bons hábitos imprescindíveis na 
formação ética das pessoas, etc. 

 
 

*Confecção de painel com fotos de alunos; 
*Realização de um momento em que os pais são 
convidados na escola para falarem da história de vida de 
seus filhos. 
*Miniconselhos nas coordenações coletivas após o término 
dos projetos; 

   *E avaliação dos portfólios  das criança 
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PROJETO O CAMPO E A CIDADE  PROFESSOR (ES) RESPONSÁVEL 
(IS) 

 TODA EQUIPE ESCOLAR. 

DURAÇÃO 2 meses CULMINÂNCIA  FESTA CAIPIRA 

 

OBJETIVOS 
Relações e transformações Escuta, fala, pensamento 

e imaginação 
Espaços, tempos, 

quantidades, 
O eu, o outro e o nós Traços, sons, cores e formas Corpo, gestos e 

movimentos 
Observar e discutir questões 

sobre a vegetação nativa e as 

transformações que ocorrem a 

partir de construções na cidade 

ou no campo. 
Estabelecer relações de 

comparação entre objetos, 

observando suas propriedades 

Reconhecer e utilizar 

diferentes formas de 
Expressão para se 

comunicar (sorriso, 

choro, beijo, balanço da 

cabeça negativa ou 

afirmativa etc.) 
Recriar, de forma gráfica 

(desenho ou escrita 

espontânea), as histórias 

ouvidas 

Relacionar números às 

suas respectivas 

quantidades e identificar 

o antecessor e sucessor. 
Realizar experimentos 

para produzir novas 

cores, misturando 

materiais diversos: tinta, 

massinha de modelar, 

anilina, dentre outros, e 

relacionar cores nos 

objetos e nos elementos 

da natureza 

Reconhecer que bons 

hábitos alimentares, de 
Higiene e prática de lazer 

contribuem para a 

promoção da saúde e 

bem-estar físico e mental. 
Reconhecer a importância 
das diferentes profissões 
para a vida em sociedade, 
identificando seus 
instrumentos 
característicos e funções 
sociais. 

Descrever e interpretar 

imagens dispostas em 

variados suportes (fotografias, 

pinturas, objetos, esculturas, 

cenas cotidianas, gravuras e 

obras de artistas). 
Reconhecer as características 
dos diferentes papéis sociais e 
realizar brincadeiras de faz de 
conta. 

Criar e valorizar 

movimentos pela utilização 

de diferentes modalidades 

de dança. 
Reconhecer e expressar as 

características dos 

diferentes papeis sociais 

nas brincadeiras de faz de 

conta. 

 

PRINCIPAIS AÇÕES AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO 
Atividades envolvendo: 
* Coordenação motora grossa e fina; 
* Conceitos básico: formas geométricas, cores primárias, longo, curto e comprido, direita e esquerda, etc.; 
* Noções de quantidade e escrita dos numerais; 
* Recitação de poesias, músicas, trava-línguas, parlendas e cantigas para desenvolvimento da entonação, 

ritmo e dramatização; 
* Leitura e interpretação coletiva de textos de diversos gêneros literários dispostos em vários suportes; 
* Roda de conversa (interdisciplinaridade e transversalidade):  
* Interpretação de gêneros textuais ligados ao tema. 

 Montar um painel a partir de desenhos, pintura ou fotos 
das casas  das criança. 

 Miniconselhos nas coordenações coletivas após o 
término dos projetos; 

 E avaliação dos portfólios  das criança 

 Avaliação das apresentações  das criança 
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PROJETO MEIO AMBIENTE (primavera -  folclore) PROFESSOR (ES) RESPONSÁVEL (IS) TODA EQUIPE ESCOLAR. 

DURAÇÃO 3 meses CULMINÂNCIA  FESTA DA FAMÍLIA  

 

OBJETIVOS 
Relações e transformações Escuta, fala, pensamento 

e imaginação 
Espaços, tempos, 

quantidades, 
O eu, o outro e o nós Traços, sons, cores e 

formas 
Corpo, gestos e movimentos 

Conhecimento de ações relacionadas ao 

consumo sustentável (economia de matéria-
prima, água e energia e atitudes como reduzir, 
reciclar e reutilizar). 

Observação e exploração da paisagem 
local.   

Identificação dos componentes que formam 

determinadas paisagens do meio ambiente 
(rios, vegetações, construções, campos, mar, 
montanhas, seres vivos, entre outros). 

Levantamento de hipóteses a respeito dos 
processos de transformação da natureza com 
discussões simples que envolvam mito e 

ciência, nas explicações desses fenômenos 
Desenvolvimento de práticas de plantio em 

horta ou similares, visando ao incentivo da 

preservação ambiental e acompanhamento do 
processo de crescimento das plantas 
 

Criação, 

reconhecimento e auto 
expressão nas brincadeiras 
de faz de conta, lançando 

mão da imaginação e 
memória.  

Exploração dos sons 

das letras de forma lúdica 
em um contexto 
significativo.  

Reconhecimento da 
função da leitura, 
diferenciando gêneros e 

portadores de textos.  
Estabelecimento da 

relação entre 

grafema/fonema do próprio 
nome e de palavras de uso 
cotidiano.  

 Tempo e 

estações por meio da 
utilização de 
calendários e relógios.  

Utilização de 
instrumentos de 
medida não 

convencionais 
(palmos, palitos, 
cordas, folhas de 

papel, entre outros) na 
natureza.  

Colocação de um 

elemento em uma 
série ordenada (1º, 2º, 
3º...).   

Conhecimento das 

diversas manifestações 
culturais, do seu grupo de 
origem e de outros 

grupos, demonstrando 
atitudes de interesse, de 
respeito e de participação, 

valorizando a diversidade. 
Conhecimento, 

utilização e 

questionamento de regras 
de convívio social.  

Conservação de 

materiais de uso individual 
e coletivo.  

 

Observação e contato com 

artistas e suas obras, com 

ênfase na cultura nacional 

(Ex:  Vinícius de Moraes, 

Grupo em cantar, entre 

outros). 
Descrição e 

interpretação de imagens.  
Desenho de memória 

(ativação da imagem mental 

de objetos e imagens reais, 

desenvolvendo memória, 

observação, imaginação). 
 

Participação de danças 

folclóricas (quadrilhas, 
brincadeiras de roda, brinquedos 
cantados, etc.).  

Investigação de objetos com 
uma ou ambas as mãos, 
identificando suas qualidades e as 

diferenças entre eles por seu 
aspecto físico. 

 

 

PRINCIPAIS AÇÕES AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO 
*Coordenação motora grossa e fina; 
*Noções de quantidade; 
*Sequência lógica, orientação espaço-temporal; 
*Recitação de poesias, músicas, trava-línguas, parlendas, histórias, lendas e outros 

textos para desenvolvimento da entonação, ritmo e dramatização; 
* Leitura e interpretação coletiva de textos de diversos gêneros literários; 
*Roda de conversa (interdisciplinaridade e transversalidade): Como preservar o meio 

ambiente; 
* Conhecer o ciclo da água, os elementos da natureza. 
* Carta para a família,  
 

* Estabelecer parceria com   a secretaria de meio ambiente 
organizando palestra e distribuição de panfletos sobre o tema. 
* Organização de feira cientifica com a festa da família com o tema 
Primavera. 
* Realização de feira ambiental na escola, a fim de promover e 
incentivar a mudança à formação de hábitos e atitudes saudáveis ao 
meio ambiente. 
* Miniconselhos nas coordenações coletivas após o termino dos 
projetos;  
* E avaliação dos portfólios da criança 
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PROJETO VALORES PROFESSOR (ES) RESPONSÁVEL (IS)   TODA EQUIPE ESCOLAR 

DURAÇÃO 2 MESES CULMINÂNCIA  ATIVIDADES  DAS CRIANÇA 

OBJETIVOS 
OBJETIVO 

GERAL 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Oportunizar 

a criança, através de 

ações diárias, 

situações que o 

levem a desenvolver 

relações de amizade, 

para a construção do 

respeito, partilha e 

coleguismo.  

 Oportunizar a criança diferentes situações lúdicas, para que através da convivência em grupo possa desenvolver a sociabilidade, autonomia, cooperação, respeito 

e solidariedade. 

 Incentivar a criança a expressar seus pontos de vista com clareza. 

 Oportunizar a criança hábitos de colaboração, de partilha e respeito ao outro. 

 Estimular atitudes de respeito pelo “Eu” e pelo “Outro” e pelo meio ambiente, a fim de estabelecer uma relação harmônica na v ida. 

 Oportunizar dinâmicas que possibilite a criança valorizar e participar de brincadeiras, demonstrando atitudes de amizade, cooperação e respeito, visando o bem-

estar do grupo. 
 Transmitir valores como autoestima, paz, respeito às diferenças, amor ao próximo, amizade e solidariedade, visando contribuir na formação do caráter da criança. 

 Compromissar-se com a missão da escola. 

 Conhecer e vivenciar os valores estabelecidos nO Projeto Político Pedagógico. 

 Propiciar o desenvolvimento de valores indispensáveis à formação humana. 

 Intensificar o trabalho de valores, consciente do papel social da escola, oportunizando as reflexões e atitudes que visem o bem-estar da criança. 

 Compreender a necessidade de conviver com as pessoas, adotando atitudes de respeito. 

 Melhorar o comportamento na sala de aula, criando regras de convivência e dinâmicas que possibilitem a boa interação entre as crianças. 
 

 

PRINCIPAIS AÇÕES AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO 

 A cada projeto, inserir um valor e enfatizá-lo através das propostos abaixo: 

 Conversas, relato de experiências – ajuda ao outro. 

 Literaturas sobre o tema – fábulas. 

 Notícias de jornal ou TV, textos informativos. 

 Canções coerentes com o tema. 

 Murais, pesquisas, textos coletivos. 

 Dinâmicas, dramatizações, histórias, registros através de desenhos. 

 * Montagem de livrinhos.  

 Apresentação de peças pelos alunos. 

 Construção de cartazes e murais sobre o tema. 

 Reconto das histórias escutadas e lidas. 

 Miniconselhos nas coordenações coletivas após o término dos 

projetos; 

 OUTUBRO direitos e deveres.  

 NOVEMBRO:  consciência negra.  
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PROJETO PRIMEIRAS LEITURAS. PROFESSOR (ES) RESPONSÁVEL (IS)   TODA EQUIPE ESCOLAR 

DURAÇÃO ANUAL CULMINÂNCIA  ATIVIDADES  DAS CRIANÇA 

OBJETIVOS 
OBJETIVO GERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Expressar desejos, pensamento e sentimentos 

através da interação com a literatura infantil, a fim 

de despertar desde os primeiros anos de vida, o 

estímulo e o gosto pelos livros. 
 

 
 

 

 Desenvolver a autoestima; 

 Ampliar as possibilidades expressivas do corpo; 

 Envolver-se em várias situações de comunicação; 
 Fazer escolhas de livros para leitura e apreciação; 

 Recontar histórias e fatos em sequência; 

 Apreciar a leitura de textos apresentados pelas professoras; 
 Conhecer diferentes gêneros literários orais e escritos; 

 Manusear diferentes tipos de livros. 

  Adequar o tema da leitura, ao objetivo de aprendizagem da semana, no contesto dos demais projetos em desenvolvimento no ano 

letivo. 
 

 

 

PRINCIPAIS AÇÕES AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO 
Atividades remotas envolvendo: 

 Encaminhar um livro ou texto (diversos gêneros) através das plataformas 

eletrônicas, uma vez por semana para leitura em casa pelos pais ou responsável, 

com retorno de atividade de reconto feita pela criança. 

 Contação de histórias em ambientes diferentes. 

 Criar livros de histórias com as crianças. 
 Leitura de imagens. 

 Visualização de histórias no data show. 

 Contação de história através de objetos diversos 

 Dia da contação onde uma criança escolhe um livro e faz uma contação para os 

colegas. 
 Visita à sala de leitura para leituras dirigidas e livres pelo educando. 

 Apresentações teatrais e de histórias no pátio para toda a escola.  

  Apresentação de peças pelos alunos, 

  Construção de um portfólio com as historias lida pelos alunos. 

 Reconto das histórias escutadas e lidas., 

 Miniconselhos nas coordenações coletivas após o termino dos 
projetos; 
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PROJETO FAMÍLIA NA ESCOLA PROFESSOR (ES) RESPONSÁVEL (IS)   TODA EQUIPE ESCOLAR 

DURAÇÃO ANUAL CULMINÂNCIA  MURAIS E FESTAS NA ESCOLA COM TODA A COMUNIDADE 
ESCOLAR. 

OBJETIVOS 
OBJETIVO 

GERAL 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover a 

integração entre 

família e escola, 

estimulando o 

rendimento e o 

comportamento 

escolar; 

Valorizar dentro do ambiente escolar e familiar a importância do diálogo; 

Ressaltar a importância da afetividade na escola e na família; 

Trabalhar o lógico-matemático linguístico e produção de textos coletivos; 

Orientar os alunos sobre os direitos e deveres de cada um (normas da escola); 

Adotar atitudes de solidariedade, companheirismo, respeito e cooperação;  

Aprender a resolver conflitos por meio do diálogo, ouvir e respeitar os outros; 

Valorizar a família; 

Resgatar costumes e tradições da família, através de histórias; 

Conhecer a origem da família de cada um; 

Promover encontros agradáveis e proveitosos para que os pais sintam-se estimulados a participar cada vez mais do processo educativo de seus filhos; 
 

 

 

PRINCIPAIS AÇÕES AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO 

A cada projeto, envolver a participação dos pais no processo de ensino e 

aprendizagem do educando com a participação deles: 

 Leitura de textos 

 Dinâmica 

 Produções de texto 

 Encontros 
 Palestras 

 Oficinas 
Exposições 

 Apresentação de peças pelos alunos, 

 Construção de cartazes e murais sobre o tema. 

 Debates e questionários feito com os pais. 
Miniconselhos nas coordenações coletivas após o termino dos projetos; 

 Oficinas temáticas para pais e filhos semestralmente.  

1º semestre: Festa Cultural (remota- utilizando o aplicativo Google Meet) 

2º semestre: Festa da Família e Formatura. 
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PROJETO 

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA- PSE PROFESSOR (ES) 
RESPONSÁVEL (IS) 

  TODA EQUIPE ESCOLAR JUNTAMENTE COM EQUIPE DE SAÚDE 

DURAÇÃO ANUAL CULMINÂNCIA    APRESENTAÇÕES E CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE 

OBJETIVOS 
OBJETIVO GERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 O PSE tem como objetivo contribuir para a 
formação integral dos estudantes por meio de ações de 
promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao 
enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o 
pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede 
pública de ensino. 

 Avaliar as Condições de Saúde das crianças, alunos da escola; 
  Promover a Saúde por meio de atividades de Prevenção; 
 Capacitar e promover a educação Permanente dos Profissionais da Educação e da 
Saúde; 
  Monitorar e Avaliar a Saúde dos Estudantes; 
  

 

 

PRINCIPAIS AÇÕES AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO 

A cada projeto, envolver a participação dos pais no processo de ensino e 

aprendizagem do educando com a participação deles: 

  Em campanhas de vacinação; 

 Campanhas: 

* Dengue 
* leishmaniose 

* doenças venéreas 

* cuidados com a higiene alimentar e pessoal 

  Crescimento e desenvolvimento saudáveis; 
 Saúde sexual e reprodutiva; 

  Redução da morbi-mortalidade por acidentes e violências. Encontros 

 Palestras 
 Oficinas 

  Imunização; 

  Saúde bucal; 

 Exposições. 

 Apresentação de peças pelos alunos e membros da equipe de 

saúde, 

 Construção de cartazes e murais sobre o tema. 

 Debates e questionários feito com os pais. 
Miniconselhos nas coordenações coletivas após o termino dos projetos; 

1º semestre:   campanha contra a leishmaniose 

2º semestre campanha de atualização de carteira de vacinação 
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PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA 
ESCOLAR  

PROFESSOR (ES) 
RESPONSÁVEL (IS) 

  TODA EQUIPE ESCOLAR 

DURAÇÃO ANUAL CULMINÂNCIA  MURAIS  e momento de alimentação no refeitório. 

OBJETIVOS 
OBJETIVO GERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Tornar a hora das 
refeições um momento 
agradável, saudável e de 
aprendizagem, onde se poderá 
norteia as crianças sobre a 
importância da alimentação, a 
necessidade de comer verduras 
e frutas, o modo de se sentar à 
mesa, como utilizar os talheres, a 
mastigação correta. Ao mesmo 
tempo, alerta sobre os hábitos de 
higiene, as boas maneiras, o 
cuidado para não desperdiçar os 
alimentos, entre outras 
orientações. 

 Proporcionar um ambiente onde as crianças possam fazer as refeições em boas condições de higiene, ser 

seguro, confortável, com condições de independência e socialização;  

  Oferecer alimentos que devem ser servidos em temperatura adequada para serem ingeridos pela criança.  

   Orientar os alunos a evitar a prática de soprar o alimento, levando-se em consideração a vasta 

disseminação de microrganismos; 

  Incentivar as crianças a servir seu próprio prato, com apoio do adulto, e a mastigarem bem os alimentos; 

  Proporcionar aos alunos uma alimentação que atenda às necessidades nutricionais das crianças de 

diferentes idades; 

  Estimular as crianças a apreciar os sabores, as cores, as texturas e a consistência de diferentes alimentos; 

  disponibilizar água potável e utensílios limpos individualizados para as crianças beberem água durante todo 

o dia. 

 

PRINCIPAIS AÇÕES AVALIAÇÃO DO PROJETO E NO PROJETO 

A cada projeto, envolver a participação dos pais no processo de ensino e 

aprendizagem do educando com a participação deles: 

 Leitura de textos; 
 Dinâmica; 

 Encontros; 

 Palestras; 

 Mudança e adequação da rotina na hora das refeições. 
 

 Apresentação de cantigas pelos alunos; 

  Desenvolvimento do autosserviço; 

 Construção de cartazes e murais sobre o tema; 
 

1º semestre:  oficinas. 

 

2º semestre: rotina, adequação ao espaço e realidade da escola. 
 

 

 

 

 

 



 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE TRABALHO READAPTADOS 

Setor da Atividade: APOIO À COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Justificativa para a atividade:  

 A professora readaptada possui experiência na área de coordenação 
pedagógica, e em muito poderá acrescentar no trabalho das coordenadoras.  

Objetivos: 

 Orientar as coordenadoras; 

 Auxiliar na pesquisa de material de apoio pedagógico; 

 Auxiliar na construção de vídeo aulas; 

 Participar de reuniões de coordenação pedagógica extraescolar;  

 Proporcionar formação continuada as nossas professoras. 

Metas: 

 Utilizar o trabalho da professora readaptada dentro de suas limitações, 
permitindo o pleno desenvolvimento profissional da mesma; 

 Investir em sua formação e conhecimento para que a mesma, possa 
realizar um trabalho de excelência junto as coordenadoras pedagógicas; 

 Possibilitar que a professora readaptada possa oferecer formação 
continuada as professoras da Unidade Escolar; 

 Possibilitar a melhora do trabalho da equipe de coordenação pedagógica 
com o apoio da professora readaptada. 

Profissional responsável pela implementação da Proposta de Trabalho:   

Professora readaptada: Luciane Maria Machado Da Silva Vivacqua 

Demais envolvidos: COORDENADORES 

Detalhamento da atividade: 

Atividades de apoio à coordenação pedagógica, na articulação das relações 
institucionais (visitações, palestras, projetos, estágios, entre outras), 
elaboração de material pedagógico, orientação de estudos, elaboração e 
confecção de murais temáticos, em eventos comemorativos e de culminância 
e outras atividades correlatas. 

Cronograma: ANUAL 

Avaliação: 

Semestral, por meio de observação e relatório das atividades realizadas pela 
professora readaptada. 
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PROPOSTA DE TRABALHO READAPTADOS 

Setor da Atividade: APOIO À COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Justificativa para a atividade:  

 A professora readaptada possui experiência na área de contação de histórias 
pedagógicas, e em muito poderá acrescentar no trabalho de organização da 
biblioteca e nos projetos de leitura.  

Objetivos: 

 Orientar as coordenadoras; 

 Auxiliar na pesquisa de material de apoio pedagógico; 

 Participar de reuniões de coordenação pedagógica extraescolar voltadas 
para biblioteca e projetos de leituras;  

 Proporcionar formação continuada as nossas professoras. 

Metas: 

 Utilizar o trabalho da professora readaptada dentro de suas limitações, 
permitindo o pleno desenvolvimento profissional da mesma; 

 Investir em sua formação e conhecimento para que a mesma, possa 
realizar um trabalho de excelência junto as coordenadoras pedagógicas; 

 Possibilitar que a professora readaptada possa oferecer formação 
continuada as professoras da Unidade Escolar; 

 Possibilitar a melhora do trabalho da equipe de coordenação pedagógica 
com o apoio da professora readaptada. 

Profissional responsável pela implementação da Proposta de Trabalho:   

Professora readaptada: Christiane Neres da Penha 

Demais envolvidos: COORDENADORES 

Detalhamento da atividade: 

Atividades de apoio à coordenação pedagógica, na articulação das relações 
institucionais (visitações a biblioteca externas, palestras, projetos entre 
outras), elaboração de material pedagógico, orientação de estudos, 
organização do espaço e livros na biblioteca, contação de histórias   em 
eventos comemorativos e de culminância e outras atividades correlatas. 

Cronograma: ANUAL 

Avaliação: 

Semestral, por meio de observação e relatório das atividades realizadas pela 
professora readaptada. 
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PROPOSTA DE TRABALHO READAPTADOS 

Setor da Atividade: APOIO À COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Justificativa para a atividade:  

 A professora readaptada possui experiência na área de coordenação 
pedagógica, e em muito poderá acrescentar no trabalho das coordenadoras.  

Objetivos: 

 Orientar as coordenadoras; 

 Auxiliar na pesquisa de material de apoio pedagógico; 

 Auxiliar na construção de atividades pedagógicas.  

 Participar de reuniões de coordenação pedagógica extraescolar;  

 Proporcionar formação continuada as nossas professoras. 

Metas: 

 Utilizar o trabalho da professora readaptada dentro de suas limitações, 
permitindo o pleno desenvolvimento profissional da mesma; 

 Investir em sua formação e conhecimento para que a mesma, possa 
realizar um trabalho de excelência junto as coordenadoras pedagógicas; 

 Possibilitar que a professora readaptada possa oferecer formação 
continuada as professoras da Unidade Escolar; 

 Possibilitar a melhora do trabalho da equipe de coordenação pedagógica 
com o apoio da professora readaptada. 

Profissional responsável pela implementação da Proposta de Trabalho:   

Professora readaptada: Luciene Nascimento 

Demais envolvidos: COORDENADORES 

Detalhamento da atividade: 

Atividades de apoio à coordenação pedagógica, na articulação das relações 
institucionais (visitações, palestras, projetos, estágios, entre outras), 
elaboração de material pedagógico e bilhetes institucional e outras atividades 
correlatas. 

Cronograma: ANUAL 

Avaliação: 

Semestral, por meio de observação e relatório das atividades realizadas pela 
professora readaptada. 
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PROPOSTA DE TRABALHO READAPTADOS 

Setor da Atividade: APOIO À COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Justificativa para a atividade:  

 A professora readaptada possui experiência na área de coordenação 
pedagógica, e em muito poderá acrescentar no trabalho das coordenadoras.  

Objetivos: 

 Orientar as coordenadoras; 

 Auxiliar na pesquisa de material de apoio pedagógico; 

 Acolher e apoiar as estagiarias.  

 Auxiliar no desenvolvimento de projetos institucionais, como: Eleitor do 
Futuro -TRE. 

 Participar de reuniões de coordenação pedagógica extraescolar;  

 Proporcionar formação continuada as nossas professoras. 

Metas: 

 Utilizar o trabalho da professora readaptada dentro de suas limitações, 
permitindo o pleno desenvolvimento profissional da mesma; 

 Investir em sua formação e conhecimento para que a mesma, possa 
realizar um trabalho de excelência junto as coordenadoras pedagógicas; 

 Possibilitar que a professora readaptada possa oferecer formação 
continuada as professoras da Unidade Escolar; 

 Possibilitar a melhora do trabalho da equipe de coordenação pedagógica 
com o apoio da professora readaptada. 

Profissional responsável pela implementação da Proposta de Trabalho:   

Professora readaptada: Patrícia Pereira Nunes 

Demais envolvidos: COORDENADORES 

Detalhamento da atividade: 

Atividades de apoio à coordenação pedagógica, na articulação das relações 
institucionais (visitações, palestras, projetos, estágios, entre outras), 
elaboração de material pedagógico, orientação de estudos, elaboração e 
confecção de murais temáticos, em eventos comemorativos e de culminância 
de projeto institucionais como o Eleitor do Futuro-TRE. 

Cronograma: ANUAL 

Avaliação: 

Semestral, por meio de observação e relatório das atividades realizadas pela 
professora readaptada. 
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ANEXOS 

 

Contação de História  

 

PROJETO ALGUNS OBJETIVOS 

PRIMEIRAS LEITURAS  Acesso e contato com vários gêneros textuais (poesias, fábulas, contos, 
receitas, entrevistas, quadrinhos, carta, e-mail, cardápios, piadas, 

telefonema, bilhete, anúncio, etc.).  

 Escuta frequente de histórias, contos, lendas, poemas, etc. 

 

 

Projeto da PSE: Conscientização do uso sustentável da água.  

PROJETO ALGUNS OBJETIVOS 

PROGRAMA SÁUDE NA 
ESCOLA- PSE 

O PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por 

meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao 

enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento 

de crianças e jovens da rede pública de ensino. 
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  MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO. 

PROJETO ALGUNS OBJETIVOS 

 

 

 

Identidade 

 Oportunizar a criança diferentes situações lúdicas, para que 

através da convivência em grupo possa desenvolver a 

sociabilidade, autonomia, cooperação, respeito e solidariedade. 

 Incentivar a criança a expressar seus pontos de vista com clareza. 

 Oportunizar a criança hábitos de colaboração, de partilha e 

respeito ao outro. 

 

 

  Contação de história. 

PROJETO ALGUNS OBJETIVOS 

 

Identidade. 

 Identificação das diversas expressões corporais, possibilitando a 
familiarização com a imagem de seu próprio corpo. 

 Conhecimento das partes do corpo de modo a adquirir 
consciência de suas potencialidades (força, velocidade, 

resistência, agilidade, equilíbrio e flexibilidade). 
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Plantando esperança (ensino remoto). 

PROJETO ALGUNS OBJETIVOS 

Meio ambiente:  partes 

das plantas. 

 Conhecimento de ações relacionadas ao consumo sustentável (economia de 
matéria-prima, água e energia e atitudes como reduzir, reciclar e reutilizar). 

 Conhecimento acerca do trabalho no campo, valorizando seu papel social 

 

 

GRAVAÇÃO E MEET AOS VIVOS  

PROJETO ALGUNS OBJETIVOS 
 

Atendimento remoto. 
 Oferecer oportunidades de aprendizagens significativas na modalidade do ensino 

remoto. 
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