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 Apresentação 

A Proposta Pedagógica da Creche Andorinha, situada na cidade satélite 

em Samambaia de Brasília/Distrito Federal, é um instrumento norteador das 

ações escolares, essa proposta pedagógica apresenta suas finalidades e os 

seus pressupostos teóricos, define a sua própria prática pedagógica e sua forma 

específica de dirigir o método de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, 

informamos que esta proposta se trata apenas de um “esboço”, daquilo que 

pretendemos realizar no tempo e no espaço por nós vividos. Na procura dos 

resultados contaremos com reflexões, e participação coletiva de uma equipe 

empenhada com os objetivos educativos.  

O presente instrumento traduz os princípios, às diretrizes de decisões 

pedagógicas aprovadas e assumidas pela instituição de ensino, envolvendo o 

corpo docente, pais, técnico e administrativo da instituição de ensino, que após 

análises, reflexões e discussões sobre a legislação educacional vigente e em 

consonância com a expectativa e necessidades de seus usuários, elaboraram-

na. 

A instituição educacional apresenta na sua Proposta Pedagógica as suas 

finalidades e os seus pressupostos teóricos, define sua meta e sua própria 

prática pedagógica sua forma específica de conduzir o processo ensino-

aprendizagem. 

As metodologias utilizadas serão: programa digital com vídeos descrições 

das atividades, links para consulta, através de recursos tecnológicos para 

interação entre a escola e as famílias, como encontros virtuais via Meet, 

chamada de vídeo, chamada de voz, ligações com registros e fotos.      
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 Historicidade 

A AFMA – Ação Social Comunitária é uma entidade de cunho assistencial 

e educacional. Poderia ser vista como uma instituição filantrópica comum, se não 

fosse sua história solidificada em suspiros, lágrimas e sonhos. O sonho de uma 

criança muito pobre que nasceu em Campina Grande, estado da Paraíba, no 

Nordeste brasileiro. 

Diante do sofrimento de infância, Maria Lima da Silva prometia que, 

quando crescesse, iria cuidar de crianças. O desejo de seu coração era 

elaborado dos mais profundos e era, na verdade, uma promessa de Deus. O 

suspiro se fez sonho. Um sonho de um mundo com mais amor, humildade, 

perdão e solidariedade. 

Já adulta, Maria Lima mudou-se para Trajanópolis, interior de Goiás, um 

lugar de muitas famílias necessitadas de ajuda. O toque divino em seu coração 

deu-lhe a inspiração de mudar a situação existente. Ganhou um terreno e, nele, 

surgiu a AFMA – Ação Social Comunitária em 1985. Foi o início da concretização 

do sonho. A taquicardia de um coração movido pelo desejo fez o sonho crescer 

e tornar-se mais consistente. Logo depois, mais um desafio foi construído, na 

cidade de Samambaia, no Distrito Federal. Sendo inaugurada a Unidade em 

Samambaia em 30 de junho de 1995 em prédio próprio planejado para oferecer 

conforto e boas condições de atendimento para as crianças.  

As ações tiveram seu início logo de imediato à inauguração, suas ações 

ainda voltadas para o campo da Assistência Social amparando crianças e suas 

famílias com o serviço de creche em parceria com a extinta Legião Brasileira de 

Assistência (LBA) e em seguida extinta Fundação do Serviço Social do DF sendo 

o serviço das parcerias assumidas pela demais Secretarias de Assistência Social 

do DF.  

Só em 2009 com a regulamentação da Lei Federal que determinou o 

serviço de creche ofertado por todas as ONGs do Brasil fossem vinculados as 

Secretarias de Educação Municipais e do Distrito Federal.  A partir desse 

momento começou se o processo de regularização e de credenciamento do 

serviço ofertado sendo finalizado esse processo de 2010 com a publicação da 

portaria 97/2010 que credencia e dá demais providências sobre os aspectos 

legais do Centro de Educação Infantil AFMA.    
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Constituição histórica  

 

No Distrito Federal, para garantir 

a oferta da Educação Infantil por meio 

de convênio, o GDF/SEEDF repassa 

recursos financeiros, para o 

atendimento educacional às crianças na 

primeira etapa da Educação Básica, às 

instituições sem fins lucrativos que 

possuem prédio próprio e/ou para 

gestão em prédio público -CEPI, desde 

que as instituições atendam aos critérios 

estabelecidos pela SEEDF e as legislações em vigor. 

Tal estratégia pressupõe que as duas partes, poder 

público e instituição, possuem interesses comuns – atendimento educacional à 

criança – e prestem mútua colaboração para atingir seus objetivos. A atuação do 

poder público não deve se limitar ao repasse de recursos, mas envolver 

permanente orientação, supervisão, formação continuada, assessoria técnica e 

pedagógica. Ações como essas expressam o real compromisso do poder público 

com a qualidade do atendimento às crianças e às famílias e/ou responsáveis e 

tem sido realizada por meio da extensão a estas instituições de todas as 

orientações pedagógicas: Currículo em Movimento da Educação Básica – 

SEEDF; Diretrizes de Avaliação Educacional Aprendizagem, Institucional e em 

Larga Escala 2014-2016; Orientação Pedagógica, Projeto Político Pedagógico e 

Coordenação Pedagógica. 

O objeto deste convênio é a ação conjunta entre o Governo do Distrito 

Federal - por meio da SEEDF - e a AFMA Ação Social Comunitária entidade sem 

fins lucrativos, em consonância com a legislação em vigência, nacional e local, 

para o atendimento a Educação Infantil. 

Estamos realizando reunião semanais, orientando a equipe pedagógica 

as novas formas de trabalho, dando suporte na interação com as famílias, 

sempre incentivando cada uma com suas especificidades. Estamos utilizando 

 

Área de construção da CEPI 
Andorinha 
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diversos canais de comunicação, estreitando os laços afetivos entre escola e 

família por meio de mensagens de texto, áudios e vídeos, sempre visando a 

escuta, como: anseios, expectativas, compartilhando experiências. Promovendo 

aprendizado e desenvolvimento entre todos os envolvidos e principalmente para 

nossas crianças. 

A Creche Andorinha, localiza-se na QN 827 Conj. 07 lote 01 na zona 

urbana da cidade administrativa em Samambaia Brasília/Distrito Federal, em 

uma área bastante arborizada.  

Esta Instituição foi fundada em 23 de setembro de 2014, Os Centros de 

Educação da Primeira Infância (CEPI), popularmente conhecidos como creche, 

atendiam crianças de quatro meses a cinco anos, em tempo integral (10 horas 

diárias). A capacidade para o período era de até 112 alunos. Contando com oito 

turmas. Sendo uma turma de Berçário I (a partir dos 4 meses); uma turma de 

Berçário II (a partir de 1 ano); duas turmas de maternal I (a partir de 2 anos); 

duas turmas de Maternal II (a partir dos 3 anos); uma turma de 1º Período (a 

partir dos 4 anos); e uma turma de 2º Período (a partir dos 5 anos). Temos 

profissionais docentes e não docentes que trabalham pela promoção das 

aprendizagens e do desenvolvimento integral das crianças. A creche está na 

comunidade há 7 anos. 

Relato de um membro da comunidade:  

“Na comunidade vivemos com pessoas de todo jeito, tanto traficantes, como crianças e adolescentes 

usuários de drogas, como mulheres que se prostituem para satisfazer seus vícios e também pessoas 

alcoólatras o que acaba favorecendo a violência no próprio lugar. A escola antes da sua construção no local 

havia um campo cheio de mato onde os moradores jogaram lixo, usuários de drogas ficavam lá, já teve 

vários assassinatos no campo segundo relatos de moradores antigos. Com a chegada da creche mudou 

muita coisa de bom e pra melhor na comunidade.” 

     O CEPI ANDORINHA tem sido um refúgio para muitos alunos onde são 

acolhidos e bem cuidados. 
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     No decorrer do período de 2014 a 2021 o CEPI ANDORINHA, contou com 

dois gestores pedagógicos a gestora pedagógica Francilene Martins no período 

de 2014 ao final de 2016 e a atual gestora Pedagógica Erlane dos Santos desde 

o início de 2017 até o presente momento. 

Atualmente o CEPI ANDORINHA atende as turmas de Berçário 1 ao 1º período 

em período integral, sendo um total de 136 alunos.  

O CEPI ANDORINHA realiza as atividades de acordo com o currículo da 

Educação Infantil, no entanto as aulas presenciais foram suspensas, no período 

de 12/03/2020 até o presente momento, segue abaixo os decretos legais: 

Decreto nº 40.509, de 11/03/2020. Suspensão das aulas por cinco dias, de 12/03 

a 16/03. Decreto nº 40.520, de 14/03/2020: Recesso Escolar período de 16/03 a 

27/03. 

Decreto nº 40.539, de 19/03/2020 e Decreto 40.550, de 1/04/2020: suspensão 

das aulas até 05/04; e, considera que a “[...] suspensão das aulas na rede de 

ensino pública do Distrito Federal, deverá ser compreendida como recesso/férias 

escolares do mês de julho com início em 16 de março de 2020”.  

Decreto nº 40. 583, de 1/04/2020: prorrogação da suspensão das aulas até 

31/05. 

Decreto nº 40.817, de 22 de maio de 2020: dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do novo corona vírus e dá outras providências, e mantém, segundo 

o Art.º 2º “a suspensão das atividades educacionais presenciais em todas as 

escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada, no 

âmbito do Distrito Federal”. E, complementado pelo Decreto n° 40.823, de 24 de 

maio de 2020, que em seu § 5º “Mantém-se suspenso o atendimento em todas 

as creches do Distrito Federal, em atendimento à decisão judicial proferida na 

Ação Civil Pública 0000254-50.2020.5.10.0007, que tramita na 7ª Vara do 

Trabalho de Brasília-DF”.  

Retorno às Atividades Pedagógicas não Presenciais, segundo Termo de 

Homologação, relativo ao Parecer nº 47/2020 - CEDF, que validou o Plano de 
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Gestão Estratégica para a Realização das Atividades 22 Pedagógicas Não 

Presenciais na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, publicado no DODF 

nº 107, de 8/6/2020, página 6, e publicação da Portaria nº 132/2020, no DODF 

nº 108, de 9/6/2020, página 2. 

Decreto nº 41.849, de 27 de fevereiro de 2021 

Decreto nº41,874, de 08 de março de 2021 

Deste modo, a necessidade de realizarmos a “busca ativa” de todas as 

crianças, evitando-se evasão, mesmo neste contexto de realização de atividades 

pedagógicas não presenciais. As atividades foram desenvolvidas e organizadas 

por grupos etários: Bebês, Crianças bem pequenas e Crianças pequenas, com 

temáticas semanais de acordo com o Currículo em Movimento e seus Campos 

de Experiências e Objetivos de aprendizagens. A equipe pedagógica assim 

como os demais colaboradores estará trabalhando em regime de teletrabalho no 

decorrer do período da suspensão das aulas presenciais. 

 

Caracterizações físicas 

Instalada, em uma área de 1,2 mil metros quadrados, temos uma área ampla 

com espaço para as crianças se desenvolverem de forma integral. a estrutura 

do prédio encontra-se em bom estado de conservação e limpeza. Contamos 

com bloco de serviço e bloco pedagógico listados abaixo:  

 Bloco de Serviços 

 Acesso serviço; 

 Triagem e lavagem; 

 Área externa; 

 Central GLP; 

 Depósito de lixo orgânico e reciclável; 

 Cozinha; 

 Bancada de preparo de carnes; 

 Bancada de preparo de legumes e verduras; 

 Área de cocção; 

 Bancada de passagem de alimentos prontos; 

 Bancada de recepção de louças sujas; 
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 Pia lavagem louças; 

 Pia lavagem panelões; 

 Despensa; 

 Refeitório; 

 Buffet; 

 Lactário; 

 Área de preparo de alimentos (mamadeiras e sopas) e lavagem de 

utensílios; 

 Bancada de entrega de alimentos prontos; 

 Lavanderia; 

 Balcão de recebimento e triagem de roupas sujas;  

 Tanques e máquinas de lavar; 

 Bancada para passar roupas com prateleiras; 

 Depósito de Materiais de Limpeza; 

 Vestiário feminino; 

 Vestiário masculino; 

 Sala Multiuso; 

 Sala de Telefonia e apoio à informática (S.T.I.); 

 Sala de Energia Elétrica (S.E.E.). 

Blocos Pedagógicos: 

 Creche I e II – crianças de 4 meses a 3 anos: 

 Fraldaria (Creche I); 

 Sanitário infantil (Creche II); 

 Repouso; 

 Sanitário infantil P.N.E.; 

 Solário. 

 Bloco Creche III e pré-escola – crianças de 3 a 6 anos: 

 Sanitário infantil feminino; Sanitário infantil masculino; 

 Atividades; 

 Repouso (Creche II); 

 Solários; 

 Sanitários adulto; 
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 Pátio Coberto; 

 Espaço de integração entre as diversas atividades e diversas faixas 

etárias; 

 Playground: Espaço não coberto destinado à instalação dos brinquedos 

infantis; 

 Elemento cilíndrico metálico, característico do Projeto Padrão, que 

abriga os reservatórios de água; 

 08 salas de aulas  

 01 sala de coordenação  

 01 sala de diretoria 

 01 secretaria  

 01 sala dos professores 

 01 almoxarifado  

 01 refeitório  

 01 cozinha  

 01 sala de leitura e brinquedos (acervo com estantes de livros com 

diversos gêneros textuais, brinquedos, TV, DVD e armário grande). 

Adequação sanitária para o retorno presencial 

 Para manter a organização da unidade escolar e um retorno tranquilo 

estaremos seguindo as seguintes adequação: 

 Na entrada do estacionamento e entrada principal estaremos colocando 

tapetes sanificantes; 

 Disponibilizar álcool gel 70% nas dependências da creche e 

principalmente nas salas de aulas; 

 Manter a higienizar diariamente na unidade escolar com água sanitária; 

 Orientar que todos higienizem as mãos ao chegar à Creche e sempre que 

se fizer necessário; 

 Fazer uso obrigatório de máscaras por todos dentro da instituição; 
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 Realizar medição de temperatura de todas as pessoas no momento da 

entrada; 

 Solicitar que os pais ou responsáveis se encaminhem a unidade se a 

criança apresente sintomas, orientando as famílias ao procedimento de 

quarentena; 

 Solicitar ao profissional que fique em casa se apresentar quaisquer 

sintomas de gripe; 

 Notificar casos confirmados ao centro de saúde que atende a quadra da 

unidade; 

 Promover ações didáticas para aprimorar o distanciamento social entre a 

comunidade escolar;  

 Desenvolver treinamento e contínuo com profissionais da unidade 

escolar, alunos e familiares sobre protocolo de saúde; 

 Manter higienizado o calçado das criança e funcionários; 

 Recomendar que, alunos e profissionais da unidade escolar levem 

máscaras extras para trocar a cada 3 horas; 

 Manter a higiene diária dos materiais de uso coletivo e individual como: 

matérias pedagógicas e matérias de higiene pessoal; 

 Manter os ambientes mais arejados possíveis, especialmente as salas de 

aula, realizando atividades educacionais, sempre que possível, nas áreas 

abertas da instituição; 

 Manter lavatórios do refeitório com sabão liquido para higienizar as mãos 

logo após cada refeição; 

 Manter o distanciamento no momento das refeições demarcando lugares 

em horários diferentes; 

 Distribuir os colchões de forma que as crianças mantenham o 

distanciamento no momento do sono; 

 

 

                       Planta baixa  
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 Identificação e Dados Gerais do CEPI Andorinha 

Coordenação Regional de Ensino: Samambaia-DF 

Nome da Escola: Cepi Andorinha 

Endereço: QN 827 Conj. 07 lote 01  

CNPJ: 00.574.756/0006-59 

Data da Fundação: 23 de setembro de 2014  

Entidade Mantenedora: AFMA – Ação Social Comunitária 

Presidente: Rodrigo dos Santos Simões 

RG: 1.738.450 

CPF:820.778.351-68 

End: Av. Araucárias LT4530/4790 BL G AP 2801 

Convênio: 148/2017 

Código do Inep:53016246 

Credenciamento: 084.000527/2014 

Telefone: 61 – 3559-4251 

Email Institucional: cepiandorinha2014@gamil.com 

cepiandorinha@edu.se.df.gov.br 

Instagram: @afmacepiandorinha  

CEP: 72339121 

Diretora Pedagógica: Erlane dos Santos Alves  

Coordenadora Pedagógica: Gabriela Alves Pereira da Costa 

Secretária Escolar: Andréa Mara de Araújo   
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 Diagnostico da Realidade  

A nossa comunidade compõe-se de alunos com diversas histórias 

pertencem a famílias de classe média e baixa. Os familiares trabalham  nas mais 

diferentes áreas de atuação, como: em residências, em comércios, na área 

construção civil, entre outros. A comunidade está inserida em um contexto em 

que os filhos, não têm seus pais presentes por diversos motivos, recebemos 

vários relatos que muitos desses pais estão presos ou até mesmo casos de 

abandono, notamos que essa falta de afetividade dificulta o desenvolvimento no 

processo ensino e aprendizagem. 

Esse fator familiar constatado na comunidade escolar tem como fatores 

principais: o desemprego, a baixa renda, pais separados, violência doméstica, 

drogas etc. (análise escolar). Perante tudo isso, a creche tornou-se um espaço 

indispensável para essas pequenas crianças. 

A comunidade almeja por uma Educação que contribua para formação 

integral das crianças, oferecendo meios para serem incentivadas. Diante esses 

fatores trabalharemos com nossos educadores para que possam estar 

examinando, explorando e construindo significações para possibilitar uma 

educação de qualidade para nossos pequenos. 

            Apesar do novo contexto em que estamos vivendo é fundamental a 

manutenção de vínculos com as crianças e pensando nisso foi elaborado um 

cronograma de formação para os profissionais, com estudos e temas como: 

currículo em movimento, Musicalidade, oficinas de construção de instrumentos 

musicais, oficina de histórias, oficina de vídeo, oficina de gravação de vídeo, tudo 

para que o atendimento remoto seja realizado com qualidade. 

           As crianças são seres ativas, sujeitos de cultura e de direitos a 

brincadeira, o movimento, o desenho são meios em que elas se expressam e 

fazem suas leituras de mundo. Assim a aprendizagem da educação infantil 

apoia-se nas aprendizagens de conviver, brincar, participar, explorar, expressar 

e se conhecer.  

            Para que possamos auxiliar e manter o vínculo afetivo com as crianças 

buscaremos estreitar o diálogo entre a escola e comunidade para que assim 

também, possamos conhecer a realidade de cada lar em meio ao momento de 
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distanciamento social. Como escola temos um papel fundamental de orientar, 

refletir, repensar as estratégias para que possamos alcançar todas as crianças     

 

Percentual de famílias que tem possibilidade de acesso a Plataforma 
 

      

 
 

Realizamos a entrega de material impresso mensalmente para as famílias que 

não tem acesso à internet ou aquelas que não 

possuem ferramentas tecnológicas, assim 

promovemos acesso a todas as crianças. 

     O atendimento remoto para a educação 

infantil é de grande importância para que 

mesmo de longe as crianças possam ter 

garantido um desenvolvimento integral com 

atividades que contribuam nos aspectos: 

físico, emocional, social, afetivo, cultural e 

psicomotor.  
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“A comunidade é de todo jeito, há famílias com dificuldades de ter alguém para cuidar dos filhos, 

dificuldades financeiras, pais com problemas diversos, enfim, a comunidade é composta por pessoas 

carentes, que muitas vezes não tem nem o que dá para os filhos comerem. A escola surgiu para atender 

as necessidades da comunidade, pensando no bem estar da criança.”  

Resposta de um membro da comunidade a um questionário enviado para as famílias dos 

 alunos. 

Renda familiar  

 

 

 

 

 

Pessoas que convivem na mesma residência  
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Nesse momento em que as crianças estão em casa temos vários relatos 

que as famílias estão em estado de vulnerabilidade faltando o básico, diante 

disso a creche tem se organizado para ajudar as famílias com cestas básicas.  

 Busca ativa e intervenção  

     Para atingir os objetivos a que se propõe, o 

CEPI ANDORINHA estará realizando buscas 

ativas semanais com visitas in loco seguindo os 

protocolos de higiene sanitária, ligações 

telefônicas individuais para as crianças e familiares 

com agendamento prévio, vídeos com frases de 

incentivos das educadoras para as crianças, 

cronograma descritivo para facilitar o entendimento 

das atividades as famílias. Sempre de forma afetiva 

e acolhedora. Buscando orientar as famílias acerca 

das ferramentas tecnológicas, das atividades a 

serem realizadas, a estarem se organizando em um espaço que seja prazeroso 

para que as crianças realizem as atividades de forma calma e tranquila, orientar 

as famílias a fazerem uma esculta sensível, trazendo para as educadoras as 

necessidades e interesses de cada criança.   

 Recursos materiais didático-pedagógico 

     As atividades estão sendo desenvolvidas para os Bebês, Crianças bem 

pequenas e Crianças pequenas, com temáticas semanais de acordo com o 

Currículo em Movimento e seus Campos de Experiências e Objetivos de 

aprendizagens. Buscando envolver as crianças sem sobrecarrega-las mantendo 

o diálogo e parceria colaborativa entre as professoras e familiares para que o 

desenvolvimento da criança seja garantido. 

     As ferramentas tecnológicas nesse momento têm sido fundamentais embora 

não substitua o contato e as relações interpessoais, estamos disponibilizando 

atividades pedagógicas por diversas redes sociais, são elas: (Google sala de 

aula, Meet, Instagram, Facebook e WhatsApp, ligações telefônicas mensagem 
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de texto) realizando aulas síncronas e assíncronas, planejadas de acordo com o 

currículo da educação infantil. 

     As brincadeiras estão presentes no dia a 

dia das crianças e elas são uma fonte de 

desenvolvimento compondo integralidade nas 

ações. As educadoras realizam atividades 

como brincadeiras sonoras, brincadeiras 

cantadas, jogos com experiências 

cooperativas e colaborativas, histórias 

cantadas, o trabalho pedagógico na educação 

infantil se dá na indissociabilidade do cuidar, 

brincar, educar e interagir, mantendo uma 

esculta sensível para alcançar as 

necessidades e interesse de cada criança.      

As atividades online tem por objetivo de avivar 

a imaginação, despertar a criatividade, 

possibilitar resoluções de problemas, 

valorizar a autoestima, trabalhando os impulsos de emoções e sentimentos, 

sempre propondo novos desafios com atividades motoras, desenhar, pintar, 

recortar, construir, imitar, dramatizar, propondo situações com diferentes 

linguagens. As atividades são planejadas com intencionalidade dando 

possibilidade para descobertas e desenvolvimento integral da criança.  

Durante o período de aulas remotas as atividades postadas contemplaram todos 

os campos de experiência como:  O eu, o outro e o nós. Corpo, gestos e 

movimento. Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e 

imaginação. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.  
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Assim mesmo com aulas síncronas e assíncronas promovemos as nossas 

crianças: criatividade, percepção visual e tátil, coordenação motora fina e grossa, 

bons hábitos de higiene, raciocínio lógico, musicalidade, reconhecimento de 

cores, reconhecimento de números, atividades de concentração, movimento de 

pinça entre outros sempre em conformidade com o currículo 

 

 

 

Recursos Humanos  

(08) Professores  

(14) Monitoras  

(04) Conservação e limpeza  

(01) Cozinheira 

(01) Nutricionista  

(02) Auxiliares de Cozinha  

(01) Secretária Escolar  

(01) Diretora  

(01) Coordenadora Pedagógica  

(02) menores aprendizes  

(01) Porteiro 

(02) Agentes Patrimonial  

Aula síncrona pelo Google Meet  Atividade com meio ambiente  
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Quadro demonstrativo da equipe escolar 

Rodrigo dos Santos Simões  Presidente da instituição  

Erlane dos Santos Alves  Diretora pedagógica  

Gabriela Alves da costa  Coordenadora pedagógica  

Andréa Mara de Araújo   Secretaria escolar  

Equipe de professores (08) 

Debora Rabelo Fernandes  Berçário 1  

Michelle Fernandes  Berçário 2  

Erica Kaline Alexandre Barbosa Maternal 1 A  

Sônia Maria Honorato Maternal 1 B 

Michelli Verônica  Maternal 2 A  

Francisca Núbia Assis Ferreira Maternal 2 B 

Gildete Lima de Oliveira Maternal 2 C  

Leopoldina Lucena Pereira da Costa 1º Período  

Equipe de monitores (14) 

Maria das Graças Santos de Freitas  Berçário 1  

Ana Santos Fidelis Berçário 1  

Sheyla de Oliveira Alves Berçário 2  

Keyce Pereira Dourado Berçário 2  

Maria Francimary Alves Maternal 1 A 

Samara Rodrigues Santiago Maternal 1 A  

Jeane Ferreira de Jesus Maternal 1 B 

Rayany da Silva Benevenuto Maternal 1 B  

Francilene Carneiro Morais Maternal 2 A  

Ângela Maria Gomes Barbosa  Maternal 2 A  

Talita Silva Marques Maternal 2 B  

Maria Tatiane Ferreira dos Santos   Maternal 2 B  

Evelyn Keice da Silva Souza Maternal 2 C  

Jaqueline Pereira dos Santos  1º Período  

Equipe de conservação e limpeza (04) 

Oliene Campos  

Marinalva Gomes  

Juscilene Ferreira  

Fernando Fidelis  

Equipe da cozinha (03) / nutricionista (01) 

Nathalia lima de Souza / Nutricionista  

Antonia Oliveira  

Natalina  

Anatalia Miranda  

Agentes patrimonial (02) portaria (01) 

Antônio Lisboa do nascimento  

Odair Gomes da Silva  

Afonso Bessera do nascimento (porteiro)  
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 Espaço Pedagógico  

Para manter o vinculo com as crianças e seus familiares estaremos mantendo 

uma fala tranquilizadora a respeito da nova condição de trabalho, sobre a 

modalidade de ensino remoto, colocando-se à disposição para auxiliá-los no 

início das atividades e sempre que for necessário. Com reuniões virtuais para 

acolhimento das criaças e seus familiares de formam ser ouvidos. Colocar-

nos a disposição para dar suporte na organização da interação virtual escola-

comunidade. Praticar a escuta sensível para identificar habilidades e 

fragilidades em meio ao ensino remoto. Convidar a todos para que possam se 

ajudar mutuamente e a utilizarem suas melhores habilidades dentro do 

contexto vivendo, oportunizando a troca de experiências, o reconhecimento, 

o respeito e a valorização recíproca dos membros da equipe escolar. Nos 

colocaremos como um facilitador da prática pedagogica remota, incentivando 

e reconhecendo os esforço e adequação à situação de cada membro da 

equipe pedagogica, reiteramos o compromisso de apoiar e ajudar, para 

dinamizar a prática pedagógica no periodo de ensino remoto. 

 

As aulas remotas possibilitaram o estudo das tecnologias para ligarmos com os alunos, usamos os meios 

digitais para não deixar os alunos a margem da sociedade. Eu não tinha conhecimento como usar essas 

ferramentas, pesquisei fui tentar entender como funciona cada tecnologia para melhor atender meu aluno. 

Não aprendi como um profissional, mas estou tentando subir os degraus das tecnologias, consigo fazer 

vídeos de incentivo pelo Instagram salvo no celular e envio no número privado dos pais, estou tentando, 

mas com persistência irei conseguir. Fala da professora Erica Kaline.O Instagram está sendo 

utilizado para postar recados, incentivo para as famílias continuar realizando as atividades, o grupo de 

WhatsApp está sendo utilizado para postar atividades, tirar dúvidas das famílias e manter um vínculo maior 

de conversas com as crianças e a plataforma digital é utilizada para postar os vídeos aulas e as devolutivas 

das famílias. Fala da professora Nubia. 
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Função Social 

O CEPI Andorinha desempenha um papel importante para a comunidade 

ao seu redor, pois possibilitou a introdução das crianças a creche e ao contexto 

educacional, desenvolvendo um trabalho destinado a formação das crianças, 

tirando-as da ociosidade de casa e até mesmo das ruas, cuidando, alimentando 

e proporcionando atividades significativas que contribuem para seu 

desenvolvimento social e cognitivo, propiciando e estimulando o 

desenvolvimento integral e harmonioso da criança, dando oportunidades para 

que tenham experiências sociais diferentes das vivenciadas pela família, de 

manter o contato com outras crianças em um ambiente estimulante, seguro e 

acolhedor. Com isso percebe-se que a função social é cuidar e educar, 

socializando e interagindo temos ainda a finalidade o desenvolvimento integral 

do educando, tendo por meta a construção do conhecimento que é indispensável 

ao exercício ativo, criativo e crítico da cidadania na vida cultural, política, social 

e profissional, com isso alcançar a educação de qualidade necessária às 

crianças levando em conta inúmeros fatores essenciais para responder aos 

desafios atuais. 
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 Princípios 

 Os princípios que norteiam a prática desta instituição educativa são 

proporcionados às crianças, através de experiências pedagógicas, durante o 

período letivo e estão contemplados no currículo escolar. 

Com essa necessidade de significação, cresce muito a responsabilidade 

do professor, que deve trabalhar como facilitador mediador não só quanto aos 

campos de experiências para a construção do conhecimento, mas quanto aos 

fundamentos cognitivos, epistemológicos, sócios e afetivos dos processos de 

ensino e de aprendizagem.   

Com o avanço das abordagens dos processos de ensino e de 

aprendizagem, dados comprovam que a afetividade, as relações interpessoais, 

o fazer, o dar significado, o interdisciplinar, o contextualizar, em torno de 

objetivos comuns favorecem grandemente as aprendizagens. 

Por isso o Centro de Educação Infantil AFMA CEPI Andorinha instituiu 

reuniões de coordenações pedagógicas diárias com ciclos de estudos, 

objetivando a formação continuada de todos os profissionais envolvidos nos 

processos de ensino e de aprendizagem. 

  A qualidade da educação é, sem dúvida o maior desafio do país sendo 

necessário várias articulações para a realização de um trabalho bem sucedido no 

campo educacional. Ressaltamos a importância de uma  gestão democrática 

onde pressupõe a participação efetiva das várias pessoas envolvidas da comunidade 

escolar – pais, professores, estudantes e funcionários – em todos os sentidos da 

organização da escola. Esta participação tem efeito diretamente nas mais variadas 

etapas da gestão escolar (planejamento, implementação e avaliação) seja no que 

tange à construção do projeto e processos pedagógicos. 

A criança da educação infantil não pode ser dividida e deve ser atendida 

na integralidade de suas necessidades e potencialidades físicas, psicológicas, 

intelectuais, sociais e culturais. (FERREIRA, MELLO, VITORIA, GOSUEN, 

CHAGURI, 2009, p.188). A Educação Integral é uma concepção onde abrange 

a educação para garantir o desenvolvimento dos sujeitos em todos os aspectos 

intelectual, física, emocional, social e cultural 
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Neste sentido o educador da Educação Infantil encarrega-se de uma 

função essencial neste processo formativo do indivíduo, não só por ser o ponto 

inicial da vida escolar da criança, mas também por exerce grande 

preponderância no desenvolvimento intelectual ,afetivo, moral das mesmas.  

A fim de assegurar as práticas pedagógicas que abranjam todos os 

objetivos da Educação Infantil, seguimos alguns princípios fundamentais das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCENIs). São eles:  

 Éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia; de 

respeito à dignidade da pessoa humana e de compromisso com a promoção do 

bem de todos, contribuindo para combater e eliminar quaisquer manifestações 

de preconceito de origem, gênero, etnia, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação; 

 Políticos: de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, 

de respeito ao bem comum e à preservação do regime democrático e dos 

recursos ambientais; da busca da equidade e da exigência de diversidade de 

tratamento para assegurar a igualdade de direitos entre os alunos que 

apresentam diferentes necessidades; 

 Estéticos: do cultivo da sensibilidade juntamente com o da 

racionalidade; do enriquecimento das formas de expressão e do exercício da 

criatividade; da ludicidade; da valorização das diferentes manifestações 

culturais, especialmente, a da cultura brasiliense e da construção de identidades 

plurais e solidárias. Respeitando o ritmo de cada criança, envolvendo-as em um 

mundo das diferenças contribuindo para uma formação de cidadãos críticos, 

conscientes e atuantes, para que ocorra um desenvolvimento de forma integral.  

A gestão democrática deve buscar meios para viabilizar os trabalhos grupais e 

dinâmicos, para enriquecer o trabalho docente na escola, ampliando as aptidões, 

a fim de buscar a inclusão entre os demais partícipes do cotidiano escolar. 

Princípios da Educação Integral 

       Para possibilitar aos estudantes a ampliação das oportunidades e, 

consequentemente, o fortalecimento da participação cidadã no processo de 

concretização dos fundamentos, objetivos e procedimentos propostos pelo 

Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF, a Educação Integral 
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apresenta como princípios: integralidade, intersetorialidade, transversalidade, 

diálogo escola-comunidade, territorialização, trabalho em rede e convivência 

escolar.  

Integralidade 

       A educação integral é um espaço privilegiado para se repensar o papel da 

educação no contexto contemporâneo, pois envolve o grande desafio de discutir 

o conceito de integralidade. É importante dizer que não se deve reduzir a 

educação integral a um simples aumento da carga horária do aluno na escola. 

Integralidade deve ser entendida a partir da formação integral de crianças. 

Intersetorialização   

       Os projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos devem ser 

articulados, buscando potencializar a oferta de serviços públicos como forma de 

contribuição para a melhoria da qualidade da educação. Garantindo a educação 

integral. 

Transversalidade 

       A transversalidade só faz sentido dentro de uma concepção interdisciplinar 

de conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas 

reais dos alunos e da comunidade.  

Diálogo escola e comunidade  

       Na Educação Integral é necessária a transformação da escola num espaço 

comunitário, legitimando-se os saberes comunitários como sendo do mundo e 

da vida. 

Territorialidade  

       Significa romper com os muros escolares, entendendo a cidade como um 

rico laboratório de aprendizagem. Afinal, a educação não se restringe ao 

ambiente escolar e pode ser realizada em espaços da comunidade como igrejas, 

salões de festa, centros e quadras comunitárias, estabelecimentos comerciais, 
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associações, posto de saúde, clubes, entre outros, envolvendo múltiplos lugares 

e atores.  

Trabalho em rede  

       Todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e informações, 

com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para todas as crianças, 

adolescentes e jovens. O estudante não é só do professor ou da escola, mas da 

rede, existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela formação do 

educando”. 

Princípios Epistemológicos 

       Princípios são ideias daquilo que procuramos atingir o que procuramos e 

consideramos fundamentais, pois o conhecimento e feito de forma coletiva entre 

escola e família, visa as aprendizagens construídas por meio de habilidades que 

servirão de apoio para novas aprendizagens.   

Unicidade entre teoria e prática  

       Na pratica pedagógica, critica e reflexiva teoria e pratica juntas ganham 

novos significados ao reconhecer sua unidade indissociável, nesse sentido o 

conhecimento é integrado articulado nos saberes sendo mais dinâmicos 

adquirindo sentido em sua totalidade e construção. 

Interdisciplinaridade e contextualização 

       A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em 

diferentes campos de experiências. A contextualização dá sentido social e 

político a conceitos próprios dos conhecimentos, possibilitar a integração e 

contextualização dos conhecimentos de forma contínua e sistemática contribui 

para o desenvolvimento de habilidades, atitudes, conceitos, ações importantes 

para os estudantes em contato real com os espaços em que vivem. 

Flexibilidade  

       Ao considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, o educador torna 

possível a construção de novos saberes, ressignificando os saberes, dando 
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flexibilidade as estratégias pedagógicas, para construção dos saberes em uma 

sociedade em constante progresso.   

 

Educação inclusiva  

       A inclusão das crianças com necessidades específicas carece de 

interações, acolhida e escuta sensível, atenta e com intencionalidade educativa. 

Isso depende de profissionais da educação comprometidos em entender as 

necessidades e interesses infantis, suas formas de expressão e seu direito de 

se desenvolver e conhecer o mundo nas relações com outros sujeitos, com e 

sem necessidades específicas.  A abordagem do tema da educação inclusiva 

remete à inclusão de pessoas com necessidades específicas, todavia, convém 

pensar na educação para incluir a diversidade humana. Dessa forma, a 

perspectiva de educação inclusiva engloba o acolhimento e respeito à 

diversidade humana em todos os seus aspectos: étnico-raciais, gênero, classe 

social, idade, credo, bem como o respeito às peculiaridades das diversas 

populações: do campo, quilombolas, indígenas, estrangeiras, assentadas e 

acampadas da reforma agrária, de povos tradicionais, entre outras.  Portanto, 

trata-se de um projeto de educação para a emancipação humana, que conhece, 

respeita e acolhe a diversidade, entendendo que, de fato, todas as pessoas são 

diferentes (em características, necessidades, gostos, anseios, crenças, formas 

de pensar e se posicionar no mundo), e essas diferenças não se constituem em 

ameaça, mas em riqueza para a humanidade.  

 “Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua religião. 

Para odiar, as pessoas precisam aprender; e se podem aprender a odiar, 

podem ser ensinadas a amar”. Nelson Mandela 
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 Missão  

A AFMA unidade CEPI Andorinha tem por missão transformar a 

realidade de comunidade, oferecendo oportunidade para uma educação de 

qualidade promovendo igualdade, justiça social e dignidade para todos.  

 

Objetivos Gerais  

Desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir 

em estudos posteriores.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Oportunizar os alunos a serem cidadãos críticos, através de histórias e 

contos oportunizando as crianças e pensarem e terem suas opiniões; 

 Proporcionar os alunos um ambiente calmo e acolhedor; 

 Criar eventos para que a participação dos pais seja ativa nas atividades 

escolares como: conselho de Classe, reunião bimestral, dia letivo 

temático e etc. 

 Priorizar o lúdico e o brincar como procedimento para desenvolver as 

aprendizagens;  

 Garantir a qualidade nutricional por meio das refeições, bem como 

garantir a assepsia dos estudantes por meio dos banhos diários;  

 Desenvolver projetos que visam a   participação entre profissionais, 

crianças e familiares como ex: Festa da família;  

 Promover eventos culturais e educativos como ex:. Feira do livro 

produzidos pelas crianças;  

 Despertar na comunidade escolar um espírito de cooperação, 

colaboração e parceria;  

 Promover fórum e encontros entre a equipe escolar promovendo reflexões 

da prática docente; 

 Buscar recursos apropriados para promover formação inclusiva.  
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 Fundamentos Teóricos-Metodológicos  

O Currículo em movimento da Educação Básica baseia-se nas Pedagogias 

Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural, a pedagogia histórico crítica 

esclarece sobre a importância dos sujeitos na construção da história. Sujeitos 

que são formados nas relações sociais e na interação com a natureza. 

(CURRICULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇAO BÁSICA, Pressuposto teórico, 

p.32). 

Por apresentarem conhecimentos coerentes na realidade social e 

educacional. Pois a pratica social é entendida como um conjunto de saberes 

propiciando o aprendizado a partir da interação entre os educandos e deles com 

o educador; assim os conceitos que vão surgir com a experiência se transformam 

em conhecimentos científicos. O papel do professor é o de atuar como mediador 

no processo de aprendizagem. Ao explicar as chamadas operações superiores. 

Segundo Vygotsky utiliza o conceito de mediação, segundo o qual a relação do 

sujeito com o mundo não é direta mais mediada. O conceito da Zona de 

Desenvolvimento Proximal que é formado de dois níveis de desenvolvimento real 

e o potencial.( ARANHA, 2010, p.277), 

Desenvolvimento real refere-se às etapas alcançadas e conquistadas pela 

criança em determinado momento de sua história, caracterizado pelo que ela 

consegue realizar de forma autônoma, sem a necessidade de ajuda de adultos 

ou com alunos mais experientes. 

Desenvolvimento potencial refere-se pela capacidade da criança de 

resolver problemas sobre a estimulação de um adulto. Na educação infantil o 

lúdico contribui para construção social e cultural, promovendo o conhecimento 

de mundo.   

A Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do psiquismo e 

das capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, 

compreendendo a educação como fenômeno de experiências significativas, 

organizadas didaticamente pela escola. (CURRICULO EM MOVIMENTO DA 

EDUCAÇAO BÁSICA, Pressuposto teórico, p.32). 

O CEPI Andorinha tem em seus projetos pedagógicos à informação do 

Currículo em Movimento da Educação Infantil, de acordo com a faixa etária. Os 

tempos de coordenação pedagógica oportunizam reflexões sobre a organização 
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do trabalho pedagógico da escola, analisando na perspectiva da ordenação 

assim, a coordenação pedagógica precisa consolidar-se como espaço de auto 

formação. (ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA, projeto político pedagógico e 

coordenação pedagógica na escola, p. 30).  

Nesse sentido o CEPI Andorinha realiza suas coordenações diariamente 

com fóruns, pequenas palestras com temas diversos como: o brincar na 

Educação infantil, sustentabilidade na escola entre outros, roda de conversa com 

equipe docente para análises do trabalho e reflexões sobre melhorias.           

  O Objetivo do trabalho pedagógico no atendimento à criança de 0 a 5 anos 

é trabalhar o desenvolvimento da linguagem e ampliar a aprendizagem, sendo 

significativa para a criança. Sempre valorizando o lúdico, como o brincar, e o 

pensar. Trabalharemos a ludicidade para propiciar a zona do desenvolvimento 

possibilitando as crianças vivenciar situações que as levem a comportamentos 

além dos habituais.  

Nossa instituição trabalhará a inclusão procurando meios eficazes para 

acolher sem discriminação, solicitar e planejar atividades significativas 

respeitando as limitações de cada criança, promovendo a inclusão e uma 

educação de qualidade. 

 O aluno com necessidades educacionais especiais é beneficiado sim, com 

o processo de inclusão em seu aspecto cognitivo e social, pois ele não é menos 

desenvolvido do que aqueles que não possuem necessidades educacionais 

especiais, mas um sujeito que se desenvolve de outro modo (VYGOSTSKY. 

1995 apud BARBOSA & SOUZA, 2010, p. 6). 

Os ciclos são exemplos de sequências recorrentes que servem como 

unidades de referência para o cotidiano e para a comunidade escolar. As series 

e ciclos adquirem o status de significar o tempo escola( CURRICULO EM 

MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA, educação infantil, p. 79). 

No entanto este CEPI se organiza em ciclos sendo creche de 0 a 2 anos e 

pré-escola de 4 anos. A avaliação será feita de forma continua O processo de 

avaliação não deve ter como objetivo a seleção, a promoção ou a classificação 

das crianças e precisa analisar de forma criativa as atividades, as brincadeiras 

as interações das crianças no cotidiano do dia a dia.        
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Portanto as concepções aqui apresentadas compreendem o 

desenvolvimento integral da criança garantindo nas dimensões, intelectual, 

física, emocional, social e cultural. 

 

 Organização do Trabalho Pedagógico 

Em concordância com o Currículo Da Educação Infantil nossa instituição 

é organizada em ciclos de aprendizagens com ressignificação do tempo escolar, 

rompendo com a lógica da seriação e respeitando o ciclo de aprendizagens das 

crianças, sendo este o 1º ciclo para as aprendizagens em uma organização 

curricular baseada em Bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas de 

0 a 4 anos e 11 meses, garantindo assim o direito a aprendizagens. Na educação 

infantil, nosso trabalho tem por objetivo propiciar a ampliação dos interesses e 

conhecimentos das crianças, além de estimular conquista da independência e a 

cooperação no processo de socialização. Em contínua parceria com os 

familiares, visamos a formação de cidadãos com valores sólidos e conscientes 

de seu papel social, pois não basta compreender a realidade é preciso utilizar o 

que se aprende na escola como instrumento para a transformação, colaborando 

para a construção de um mundo mais solidário uns com os outros. Esse projeto 

implica em reuniões periódicas com os pais (individual e coletivamente) 

incorporando-os continuamente ao trabalho escolar, de forma que, juntos, 

possamos estabelecer uma cultura comum.  

       Para garantir o bem estar da criança, a Assistente Social realizará 

atendimento e encaminhamento as famílias de acordo com a necessidades 

apresentada pela gestão escolar. 

 Coordenação pedagógica 

 

O trabalho do coordenador pedagógico se define como uma prática social 

caracterizada pela mediação técnico-pedagógica, compromissada com o projeto 

educativo da escola, na perspectiva da efetivação de ação educativa 

colaborativa junto ao grupo de educadores e a comunidade escolar, promovendo 

uma troca de saberes e experiências, no sentido da construção de uma 
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competência docente coletiva, que resulte no sucesso dos sujeitos envolvidos 

no processo de ensino aprendizagem. 

     A coordenação pedagógica fornece suporte aos profissionais de educação é 

um momento de muita importância para estudos, pesquisas, discussões 

elaboração e reelaboração de estratégias e ações didáticas. Diariamente são 

realizados encontros pedagógicos para fornecer orientações e direcionamentos 

buscando fortalecer o trabalho em equipe com compromisso para uma educação 

de qualidade por meio de ações coletivas intencionais das educadoras 

envolvidas no processo de ensino e aprendizagem, esses encontros são 

promovidos pela coordenação pedagógica e direção, nesse momento de ensino 

remoto estão sendo realizadas através de videoconferências google meet. 

Ficando a coordenadora responsável pelo planejamento, organização e 

acompanhamento dos professores na produção dos materiais pedagógicos, das 

aulas remotas e autorização para inserção do material produzido no AVA e a 

serem impressos. 

 

 Plano de Ação Para Coordenador Pedagógico 

Objetivos: Elaborar projetos de educação, acompanhar a execução dos 

projetos, acompanhar e supervisionar as ações pedagógicas desenvolvidas 

pelas professoras e monitoras, fazer cumprir os conteúdos determinados pelos 

órgãos de ensino. 

Metas: Acompanhar os momentos de coordenação pedagógica Apresentação 

sobre os projetos para facilitar seu cumprimento analisar em reunião o 

desenvolvimento obtido pelos alunos. 

Ações: Coordenar e disponibilizar cronogramas de conteúdos coordenar e 

disponibilizar cronogramas de conteúdo para melhor aproveitamento do ensino, 

orientar de forma clara os cronogramas curriculares, participar e fazer participe 

de seminários e palestras sobre educação tanto os ofertados pela SEEDF quanto 

os da instituição. planejamento, organização e acompanhamento dos 

professores na produção dos materiais pedagógicos e das aulas remotas e 

autorização para inserção do material produzido no AVA e a serem impressos. 
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Indicadores: Promover formação para construção de conhecimento 

pedagógico. Com acompanhamento diário, por meio de materiais pedagógicos 

diversos.  

     Em meio ao ensino remoto a UNIEB/ SAM e EAPE promoveram diversa lives, 

oficinas e cursos realizados no contexto de pandemia, disponibilizou momentos 

de contato e estreitamento de vínculos com os profissionais da educação, frente 

a esse momento de distanciamento social. Foi apresentado como ferramentas 

importantes para operacionalizar a educação, mantendo assim a qualidade dos 

serviços educacionais, minimizando os prejudicar a aprendizagem dos alunos. 

A coordenação pedagógica é obrigatória. Em nossa instituição contamos 

com profissionais docentes contratados com carga horária de 30 e 40 horas 

semanais, as educadoras de 30hrs realizam a coordenação no horário de 12h30 

às 13h30 de segunda à sexta. As educadoras de 40hrs no horário de 14h às 15h 

de segunda à sexta. Sendo as de 30 horas 25horas de regência e 5 horas de 

coordenação e as professoras com carga horária de 40hr são 35hr em regência 

e 5hr em coordenação. 

As monitoras realizam momentos de Coordenação Pedagógica sobre 

orientação da coordenadora pedagógica para organização das atividades 

lúdicas para o turno vespertino.  

       Todos os profissionais de sala de aula gozam do horário de descanso de 15 

minutos diários. 

       Em uma parceira com as Instituições sociais que realizam atividades com 

Jovem Aprendiz, nossa unidade escolar conta com duas jovens aprendizes que 

prestam serviços administrativos ou de monitoria. 

      Em meio ao ensino remoto a UNIEB/SAM e EAPE promoveram diversas lives 

por meio do canal do youtube contendo estratégias com formação continuada 

para os profissionais de educação obtendo benefícios inovadores de 

conhecimento. De forma positiva as lives contribuíram para orientar direcionar a 

melhoria do ensino remoto, trazendo enriquecimento ao trabalho docente.   

       A gestão pedagógica é exercida por profissional graduado em Pedagogia/ 

Gestão e Orientação Escolar em conformidade com as Orientações 
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Pedagógicas que estabelece que deverá estar presente na creche em tempo 

integral. 

 

 Metodologia de ensino adotada  

 

      A unidade Andorinha tem como finalidade o desenvolvimento integral do 

educando, tendo por meta a construção do conhecimento que é indispensável 

ao exercício ativo, criativo e crítico da cidadania na vida cultural, política, social 

e profissional para alcançar a educação de qualidade faz-se necessária às 

crianças.  

      Neste momento de aulas remotas o aprendizado das crianças vem 

acontecendo por ferramentas tecnológicas o que contribui para a autonomia da 

família na realização das atividades propostas, levando em consideração que os 

alunos necessitam de engajamento para desenvolverem suas habilidades 

nossas educadoras acompanham de perto esse processo por meio de jogos, 

músicas e projetos, pois para que a aprendizagem seja significativa a criança 

precisa ser acompanhada, uma vez que as trocas entre saberes permitem na 

criança a aquisição de conhecimento. O CEPI Andorinha vem utilizando de uma 

metodologia onde a comunicação não fica centrada no professor, criamos um 

ambiente acolhedor para que os alunos tenham um espaço para interagir, 

participar e protagonizar a construção do seu próprio conhecimento nas 

atividades não-presenciais e nos materiais impressos. 

     Na Educação infantil a ludicidade auxilia no desenvolvimento das crianças 

sendo a principal metodologia. Durante o período remoto utilizamos da 

plataforma classrom, grupos de WhatsApp e material impresso. As aulas na 

plataforma classrom serviu para que o aluno não perdesse o vínculo com a 

escola, colegas e professores essa ferramentas como as outras utilizadas por 

essa unidade escolar proporcionou aos educandos conhecimentos e possibilitou 

aquisição de habilidades com conteúdo de fácil acesso e acompanhamento 

diário, com as atividades postadas diariamente os educadores não perderam o 

vínculo com os alunos e seus familiares. As atividades e as devolutivas são 

postadas diariamente nos grupos de WhatsApp e plataforma classrom após as 
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orientações e descrições de como as famílias irão realizar com as crianças, logo 

após as atividades são devolvidas para a professora que contabiliza a presença 

da criança por meio da realização das atividades. As buscas ativas permitem 

que o professor entre em contato direto com as crianças e seus responsáveis, 

por meio de chamada de vídeo as educadoras dão todo o suporte as crianças e 

seus familiares evitado a evasão escolar.  

Rotina das aulas remotas: 

As 8hrs postagem de vídeo aulas gravadas com conteúdo previamente 

coordenado e planejado esses conteúdos são disponibilizados nas plataformas 

digitais como classrom WhatsApp e também material impresso para as famílias 

que não possuem internet. A família juntamente com sua criança visualiza o 

vídeo auxilia a criança na realização da atividade e registra por meio de fotos ou 

vídeo, os registros são encaminhados a professora que afere a presença da 

criança. A família realiza as atividades com a criança no seu tempo sem prensa. 

A aula realiza pela ferramenta Google Meet a criança realiza a atividade junto 

com o professor e a mesmo faz o registro.  

As atividades impressas são disponibilizadas mensalmente onde a família vai 

até a unidade de ensino e faz a retirada e entrega as que levou no mês anterior 

tendo o mês inteiro para realizar as atividades de forma calma e tranquila.     

  

 

 Rotina  

 

Para melhor andamento do nosso trabalho a rotina e de grande valia ao 

dia-a-dia na Educação infantil, proporciona aos alunos, harmonia e confiança, 

oportunizando as crianças a desenvolverem através de suas experiências como, 

por exemplo: nas conversas nas rodinhas. 

Na educação infantil, a rotina possui muita importância pois, através das 

atividades desenvolvidas diariamente podemos antecipar as reações e trabalhar 

a autonomia dos pequenos ao ambiente escolar. A rotina nos permite 
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estabelecer relação entre prática e teoria através do diálogo e exploração do 

ambiente.  Cabe ressalvar que o planejar previamente das ações dentro da 

proposta pedagógica é essencial para o bom desenvolvimento da rotina.  

 

Modalidades 

     Temos 8 salas de atendimento integral sendo dividido em três grupos, bebês, 

crianças bem pequenas e crianças pequenas cuja elas estão: uma sala para 

berçário 1, uma sala para berçário 2, duas salas para maternal 1, 3 salas para 

maternal 2 e uma sala para o 1º período.  

Horário de entrada e saída 

       Visando a importância de uma ação educativa e para um melhor 

atendimento a nossas crianças fica estipulado que: o horário da entrada de 07hrs 

as 07hrs 30min com mais 15 minutos de tolerância. Horário de saída 17hrs as 

17hrs15min com mais 15 minutos de tolerância ressaltamos que: Após o horário 

de tolerância da saída e a ausência dos responsáveis entraremos em contato 

com a assistente social da instituição que entrará em contato com os órgãos 

competente. 

 

Cardápio e Alimentação  

     O cardápio é semanal e estará disponível para consulta na agenda ou na 

Secretaria da Instituição e será adaptado para os alunos com intolerância 

alimentar, alergias ou restrição alimentar, comprovada por meio de laudo médico 

atualizado anualmente e ou dificuldades de alimentação, sendo que, oferecemos 

5 (cinco) refeições por dia conforme quadro abaixo: 

 

Café da manhã  07hr30min 

Colação  09hr30min 

Almoço  11h00min  

Lanche da tarde  14hr 

Janta 16h00min 
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Relação escola comunidade 

O CEPI Andorinha busca ter um bom relacionamento com a comunidade 

e principalmente com os pais ou responsáveis das nossas crianças. Dessa 

forma, desenvolvemos projetos em que as famílias possam estar desenvolvendo 

com participação e interação juntamente com criança e escola, também 

realizamos eventos que oportunizam a integração com a comunidade como: 

campanhas sociais e ambientais, palestras, reunião de pais e mestres, eventos 

comemorativos entre outros. Nosso desejo é que família e escola andem sempre 

juntos para alcançarmos o desenvolvimento integral de cada criança.  

 

Falta 

No caso de faltas entramos em contato com a família a partir de três dias 

consecutivos de falta, orientaremos quanto à importância da criança está 

presente as aulas e que há um quantitativo de faltas onde o aluno pode perder 

a vaga. Não havendo o retorno positivo dos responsáveis passaremos o caso 

para a assistente social da instituição e posteriormente entraremos em contato 

com o conselho tutelar para que possam fazer uma busca ativa e ter um 

acompanhamento com a criança  

 

Medicamentos 

Tendo em vista que o uso do medicamento na escola é muito polêmico, a 

portaria conjunta nº 19, de novembro de 2017, normatiza a administração dos 

medicamentos dentro do espaço escolar, na impossibilidade da administração 

no domicilio do aluno. Essa ministração deverá ser feita por um profissional 

treinado e um ambiente adaptado para ministrar e armazenar o medicamento. 

Nossa Instituição ainda não ministra medicamentos, pois não foi disponibilizado 

por parte da Secretaria de Saúde do DF, treinamento dos profissionais para 

exercer essa função. No entanto receberemos as crianças que tiverem fazendo 

uso de medicamentos e permitiremos que os responsáveis ou um membro da 

família que seja maior de dezoito anos façam essa ministração nas 

dependências da creche.   
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Crianças doentes na creche 

       Fica acordado com os pais ou responsáveis por meio de assinatura em ata 

que se percebemos um mal-estar na criança como: diarreia, vômito, febre ou 

qualquer outro tipo de indisposição que a criança venha apresentar, 

imediatamente entraremos em contato com os responsáveis para que os 

mesmos procurem um profissional especializado para atendimento a criança, no 

caso de não conseguirmos falar nos telefones deixado pela família  ou no caso 

da família não comparecer ao nosso chamado implicará em advertência verbal 

e encaminhamento para a assistente social da instituição que tomará as medidas 

cabíveis.      

 

Uso do uniforme 

       Visando a importância para a escola e pretendendo ainda garantir a 

proteção da criança, será entregue uma vez por ano aos pais ou responsável 

com a assinatura em ata, uniforme de frio e de calor, sendo composto por 

camiseta, short, calça e casaco de frio. 

Em concordância com as Orientações Pedagógicas/ 2018. De acordo com o 

regimento Escolar da Rede Pública do Distrito Federal Art.306 é direito do 

estudante usar o uniforme adotado pela Escola, sendo assim conforme o Termo 

de responsabilidade assinado no ato da matricula o uso do uniforme é obrigatório 

e gratuito oferecido pala instituição, sendo a família responsável pela 

identificação e justificativa do não uso. 

 

Carteira de identificação escolar 

     Para garantir a proteção das crianças na saída da unidade escolar, será 

entregue aos pais ou responsável uma carteira de identificação pessoal da 

criança, para que seja apresentada no momento em que o responsável for 

buscar a criança na unidade escolar, no entanto em casos de perda, 

compromisso e etc., a família será responsável por avisar a instituição o nome 

do adulto que buscará a criança e o mesmo deverá apresentar junto a portaria 

da unidade um documento de identificação com foto. 
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Banho 

     O banho é realizado diariamente em todas as crianças da unidade em 

horários que se fizer necessário. O banho é realizado pelas monitoras da 

instituição. Todos os materiais de uso pessoal da criança como: toalhas, pentes, 

escova de dente e objetos de higiene e limpeza são nomeados e numerados por 

aluno. 

 

Sono 

     O sono é um momento muito importante para o desenvolvimento da criança 

e ele acontece após o almoço e a higienização e escovação dos dentes a partir 

das 12h até às 14h, sendo que, o aluno que não desejar dormir e proporcionado 

um momento lúdico pelas educadoras. 

 

Atendimento a comunidade 

     O atendimento à comunidade é realizado com horário marcado a partir de: 

8h às 12h30 período matutino e de 14h às 16:30h. período vespertino.  

       Sendo que o atendimento da gestão escolar acontece em todo momento, na 

resolução de conflitos, na elaboração de projetos, em parceria com a 

comunidade e age de acordo com o calendário escolar, zelando pelo 

cumprimento dos dias letivos, cumprindo com as ações estabelecidas pela 

SEEDF como Formação continuada, Plenarinha, reuniões, afim de 

acompanhamento do trabalho pedagógico, planeja ações para o 

desenvolvimento da comunidade e a proteção dos alunos, garantindo que sejam 

beneficiados. 

 

Atividades cívicas                    

       Datas comemorativas mais 

significativas, de acordo com a 

escolha da unidade escolar. 
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 Estratégias de Avaliação 

A avaliação é uma atividade reflexiva. Da prática pedagógica nunca 

deixam de surgir interrogações e dúvidas com relação à avaliação e ao papel 

dela nos diferentes momentos do trabalho docente. 

Sendo assim do enfoque educativo não é possível manter uma avaliação 

como meio de saber quem será aprovado e quem será reprovado, ou como 

ferramenta  qualificador por meio do qual se medem os conteúdos aprendidos. 

Quando a formação integral é a finalidade principal do ensino, seu objetivo é o 

de promover o desenvolvimento das capacidades e atitudes da criança, e não 

só privilegiar as habilidades cognitivas. A avaliação permitirá focalizar a atuação 

nas possibilidades pessoais de cada um dos alunos. 

Dessa perspectiva, avaliação corresponde a uma maneira de olhar, de 

ouvir, de conhecer, sem perder de vista as expectativas de progresso dos 

docentes e as de seus alunos, para acompanhá-los em seus particulares modo 

de aprender. Isto requer que os docentes desenvolvam atitudes de observação 

e adequação ás necessidades pessoais de cada um de seus alunos, o que os 

impulsionará a analisar o que acontece em cada caso e reorientar ou modificar 

o trabalho.  

Os procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e no 

cotidiano são de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, 

fotografias, desenhos, portifólio etc.) 

A documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho 

da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança na Educação Infantil; A não retenção das crianças na 

Educação Infantil. (Resolução CNE/CEB nº 5/2009, art. 10) 

Na Educação Infantil a avaliação se dá principalmente pela observação 

sistemática onde as professoras fazem registros em diário de bordo colocando 

tudo e quaisquer avanços das crianças para nortear a construção do RDIAS 

registro feito semestralmente onde o professor registra em documento oficial da 

SEEDF, a evolução dos alunos, tanto nos aspectos físicos, social e intelectual.  

Também temos a sanfona do grafismo onde cada mês as crianças realizam uma 

atividade especifica para análise do desenvolvimento da criança. (Exposição das 

produções das crianças), realizamos conselho de classe bimestralmente onde a 
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equipe gestora e pedagógica se reúnem para reunião participativa fazendo 

reflexões do trabalho desenvolvido e registrando em ata as decisões tomadas.   

     Diante do contexto atual, de distanciamento social e de aulas síncronas e 

assíncronas, o acompanhamento das educadoras será realizado de forma diária 

com observação sistemática e conversas informais com as crianças e seus 

familiares utilizando as ferramentas tecnológicas, por meio de chamadas de 

vídeos, fotografias, mensagem de texto e áudios, vídeos, bem como, as próprias 

atividades produzidas pelas crianças as informações observadas serão 

registradas em relatório oficial da SEDF o RDIA Relatório Individual do Aluno. 

 

 

 Organização Curricular  

 

No campo da organização curricular da Educação Infantil precisamos 

considerar os sujeitos envolvidos no processo e os momentos que determinem 

o trabalho com as crianças permitindo uma participação dinâmica e permanente, 

considerando as peculiaridades sociais, culturais e linguísticas como sua s 

necessidades de aprendizagens.  

Elementos centrais nesta concepção é a contextualização das 

aprendizagens, a interculturalidade e a participação da comunidade escolar. A 

aprendizagem significativa, fixada em torno da experiência concreta e partindo 
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daquilo que o aluno já sabe para dirigi-lo àquilo que pretende aprender, constitui 

outro dos pilares primordiais do desenvolvimento do educando, preocupando 

com formação integral de um cidadão consciente e responsável das relações 

sociais. Por meio das práticas pedagógicas intencionadas, planejadas, 

sistematizadas e avaliadas. 

 

 Crianças 

 

Segundo Lisboa (2015) no RCNEI encontramos uma concepção de criança que 

a considera “como todo ser humano, um sujeito social e histórico e faz parte de 

uma organização familiar que está inserida em uma sociedade, com uma 

determinada cultura, em um determinado momento histórico”. Em relação à 

concepção de infância neste documento, ela está vinculada “à diversidade 

existente entre as crianças no que diz respeito às suas condições sociais, que 

diferem umas das outras, principalmente em relação às classes pertencentes” 

(Lisboa, 2012, p.27). 

 

“Defendemos a infância livre de preconceitos, 

bullings, ameaças e abandonos. Necessitamos 

nos atualizar para entender as crianças. 

Percebo que os valores das crianças estão 

perdidos por isso meu plano de aula é flexível 

baseio-me na fala delas durante a rodinha de 

conversa, Luto por uma infância justa.”  

Fala da professora Erica. 

 Currículo  

 

O currículo orienta a ação educativa, dirige a seleção e desenvolvimento das 

atividades, compromete a ação de todos quantos compõem a comunidade 

educativa, e regula a organização do tempo e o emprego dos materiais em geral. 

O currículo é também instrumento central da avaliação. 
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O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de 

práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os 

conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, 

científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de 

crianças de 0 a 5 anos de idade (Res CNE/CEB nº 5/2009, art. 3º). 

Intencionalmente planejadas e permanentemente avaliadas, as práticas que 

estruturam o cotidiano das instituições de Educação Infantil devem considerar a 

integralidade e indivisibilidade das 

dimensões expressivo-motora, afetiva, 

cognitiva, linguística, ética, estética e 

sociocultural das crianças, apontar as 

experiências de aprendizagem que se 

espera promover junto às crianças e 

efetivar-se por meio de modalidades que 

assegurem as metas educacionais de 

seu projeto pedagógico (Parecer 

CNE/CEB nº 20/2009, pág. 6). 

 

 Brincar  

“A brincadeira ou faz-de-conta, e de extrema importante no desenvolvimento 

e no aprendizado da criança”. 

Fala de uma professora 

 

A ação de brincar acontece em vários momentos do cotidiano infantil, neste 

contexto, Oliveira (2000) aponta o ato de brincar, como sendo um processo de 

humanização, onde a criança entende a brincadeira de forma efetiva, criando 

vínculos neste contexto a criança desenvolve sua capacidade de pensar, sendo 

um sujeito critico que faz argumentos, reconhecendo o quanto isto é importante. 

 

Ao brincar, as crianças exploram a realidade e a cultura na qual fazem 

parte, incorporando-se e ao mesmo tempo, questionando regras, vivenciando 

diferentes papéis sociais e recriando cultura. Nos jogos de faz de conta, a criança 
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tem a possibilidade de recriar situações que fazem parte de seu dia a dia, 

fazendo diferentes papéis com ações que fazem parte de suas vivencias. 

Por último cabe ressaltar que o brincar é, acima de tudo, um direito da 

criança e como tal deve ser respeitado. A brincadeira não é uma atividade que a 

criança já nasce sabendo. Brincar implica troca com o outro, trata-se de uma 

aprendizagem social.  

O professor precisa pensar sobre a importância e o papel das brincadeiras 

no seu trabalho. Deve fazer de todas as atividades 

de educar e cuidar um brincar: no banho, nas trocas, 

na alimentação, na escovação dos dentes, na 

contação de histórias, no cantar, no relacionar. 

Brincar dá à criança oportunidade para imitar o 

conhecido e construir o novo. 

 

 Interação 

A ação na educação infantil envolve, 

essencialmente, cuidado e educação.   

Portanto, alimentação, higiene e sono também envolvem aprendizagens, 

a construção de sentidos e novos saberes. A criança deve ser compreendida 

como ser social e histórico, que necessita se desenvolver de forma integral, 

afetivamente e cognitivamente por meio das relações sociais com o outro. 

Buscamos oportunizar momentos de trocas entre família e escola, criando 

espaços favoráveis ao diálogo, através de entrevistas individuais com cada 

família para troca de experiências em reuniões bimestrais para apresentação da 

caminhada desenvolvida passando 

informações esclarecedoras e tirando dúvidas 

promovendo atividades integradoras, como 

eventos festivos (festa da família, aniversário 

da Creche, mês da Criança, Natal)etc.. 

Exposições de trabalhos realizados pelas 

crianças, passeios, palestras para os 

professores e monitores, promovendo 

projetos desenvolvidos na instituição, além do 
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convício diário, as famílias podem procurar orientações e informações junto aos 

professores. Enfatizamos que as interações criança com seus pares devem 

possibilitar a formação do sujeito convivendo coletivamente construindo novos 

saberes partilhando de diferentes experiências, escola e família caminhando 

juntas articuladas, seguindo uma direção comum para enfrentar o grande 

desafio: educar. 

 

 Educação para sustentabilidade 

 

“A tarefa da Educação Ambiental não é causar uma boa impressão naqueles a 

quem ensinamos, mas provocar neles um impacto. Não é apenas convencê-los, 

mas levá-los a uma transformação de vida”. (BERTÉ, p.7) 

    Cuidar do destino do nosso meio ambiente é responsabilidade de 

todos. A escola é um lugar favorável à Educação Ambiental pelo fato de ser 

grande geradora de resíduos. Então, é importante que trabalhemos no sentido 

de envolver nossos alunos, pais, educadores e funcionários para que esta 

situação modifique, formando novos hábitos. 

 Partindo do princípio que a educação ambiental é um processo longo e 

contínuo, devemos mudar nossos hábitos e atitudes de maneira espontânea. 

     A Educação Ambiental é muito mais do que conscientizar sobre o lixo, 

a reciclagem e a poluição. É trabalhar situações que possibilitem a comunidade 

escolar pensar propostas de intervenção. Ela será o elo entre todas as disciplinas 

que favorecerá a valorização da vida e, 

consequentemente do meio ambiente. 

Entretanto, na criança é mais fácil 

desenvolver a sensibilidade, o gosto e o amor 

pela natureza. 

O trabalho de conscientização da 

destruição do meio ambiente na escola, será 

para resgatar a necessidade de conciliar a 

teoria com a prática no dia a dia, garantindo, o 

futuro do planeta e da humanidade. 
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Desta forma, teremos uma noção que tudo está interligado. Somos parte 

da natureza e não devemos esquecer isto. 

Contemplando a necessidade de pequenos atos, que serão responsáveis 

por grandes transformações que devem ser assumidas por nós, para o resto de 

nossas vidas e assim estaremos garantindo o futuro de nossas gerações com 

fraternidade e sustentabilidade. 

 

 Diversidade 

 

É na escola que incluímos a todos. E por meio da interação conseguimos 

observar que todos independente de seu nível de maturação e  limitações, 

obtenham a aprendizagem e se desenvolvem integralmente, aprendemos que 

respeitar as diferenças criam possibilidades para um ambiente rico e com 

diversos estímulos para aprender a aprender. 

No entanto para construir uma escola inclusiva são necessárias 

formações para os docentes, articulando ações educativas com o objetivo a 

inclusão, entre elas: a parceria com as famílias para esse trabalho; recursos e 

didáticos pedagógicos adaptados para as necessidades encontradas na 

construção da aprendizagem que considere as diferenças.  

As crianças devem aprender juntas. A diferença é importante para as 

aprendizagens oportunizando realização de trocas, 

possibilitando deferentes desafios e 

colaborando para avanços e  conquistas. 

 

 Educação em e para direitos 

humanos 

O ensino em Direitos humanos é 

essencial para a formação da cidadania e 

direcionada ao desenvolvimento integral da 

criança e ao fortalecimento do respeito pelos 

direitos e liberdade. Desse modo a educação 

contribui para a ampliação da cidadania. Nesse 
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processo, a educação é tanto um direito em si mesmo, como um meio 

indispensável para alcançar outros direitos e o respeito e aceitação as 

diferenças. 

 

A educação em e para os direitos humanos fundamenta em quatro 

grandes linhas que relacionam entre si: Educação para a Promoção, Defesa, 

Garantia e Resgate de Direitos Fundamentais; Educação para a Diversidade; 

Educação para a Sustentabilidade e Formação Humana Integral. 

Nosso desafio enquanto escola é envolver toda comunidade escolar e 

realizar ações que contribuam para formar um cidadão consciente de seus 

direitos e deveres, atuantes dentro da nossa sociedade e capazes de 

perceberem as diferenças com igualdade. 

 

 Direitos de aprendizagem e campos de experiências 

 

O trabalho pedagógico no atendimento à creche e pré-escola é 

desenvolver a aprendizagem integral e significativa para a criança, valorizando 

o lúdico, o brincar, o falar, o descobrir, auxiliando na construção da sua 

identidade. 

Os direitos de aprendizagens que geram os campos de experiências, devem ser 

trabalhados e promovidos de acordo com a faixa etária e em conformidade com 

Currículo da Educação Infantil em conformidade com a BNCC (BRASIL, 2017): 

 

Conviver: o primeiro direito  

É o convívio em grupos diferentes, sejam grandes ou pequenos, com pessoas 

de idades distintas e com o uso de linguagens variadas, que amplia o 

conhecimento de si próprio e do outro. Isto vai permitir as crianças pequenas 

convivam com diferentes culturas. 

Brincar: o segundo direito 

A diversidade de formas, espaços, tempos e parceiros de brincadeira, sejam 

crianças da mesma turma ou de outra, possibilitando ampliar as possibilidades 
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de acesso a produções culturais. Tendo em vista o estimulo dos conhecimentos 

motor, cognitivos, emocionais e etc.  

Participar: o terceiro direito 

As crianças necessitam participar ativamente do processo de planejamento da e 

das atividades cotidianas através da escuta sensível com seus professores, 

sendo ativos no processo de aprendizagem.   

Explorar: o quarto direito 

A explorar diferentes atividades por meio da arte, da oralidade, da ciência e das 

tecnologias, ampliando seus saberes, tanto na escola como no meio familiar. 

movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, 

transformações, relacionamentos, histórias, objetos e elementos da natureza”, 

de modo a ampliar seus conhecimentos (Campos de experiências efetivando 

direitos de aprendizagens na Educação Infantil).   

Conhecer-se: o quinto direito 

No processo de conhecer-se a criança construirá sua identidade, juntando o que 

foi aprendido como: os nos campos pessoais, sociais e culturais. Portanto, é 

preciso constituir uma imagem positiva de si mesmo, além daqueles que fazem 

parte de seus “grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, 

interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu 

contexto familiar e comunitário” (Campos de experiências efetivando direitos de 

aprendizagens na Educação Infantil).   

Expressar: o sexto direito 

Por meio de diferentes linguagens, a criança deve expressar “suas 

necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, 

opiniões, [e] questionamentos”. Assim, poderá aprender e desenvolver 

características que a tornem “sujeito dialógico, criativo e sensível” 
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(conhecimentos (Campos de experiências efetivando direitos de aprendizagens 

na Educação Infantil).   

Esses direitos garantem uma compreensão de criança como ser observador, 

questionador, critico um ser pensante capaz de levantar suposições e 

questionamentos assimilar valores. Tudo Isso contribui para que as crianças 

possam construir seus conhecimentos a apropriar-se deles de forma concreta e 

sistematizada, “por meio da ação e nas interações com o mundo.  

 Campo de Experiências a serem trabalhados.  

 

O eu, o outro e o nós 

Este campo de experiência propõe que as crianças descubram a si mesmas, aos 

grupos das quais fazem parte (família e/ou responsáveis, instituição de 

educação para a primeira infância, igreja, academia etc.) e a outros coletivos, no 

sentido de formar sua identidade e alteridade. Fomenta-se o fortalecimento das 

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

fundamentais da beleza e riqueza da diversidade humana. 

Corpo, gestos e movimentos 

Esse campo de experiência propõe o trabalho voltado ao desenvolvimento 

corporal da criança que, ao se expressar, interage com o mundo desde cedo por 

meio de gestos e movimentos corporais, sejam eles dotados de intencionalidade 

ou de impulsos próprios da infância, bem como de espontaneidade ou 

coordenação de movimentos, gestos e sentidos. 

Traços, sons, cores e formas  

Esse campo de experiência abrange o trabalho educativo que evidencia as 

manifestações artísticas, culturais e científicas como aporte de desenvolvimento 

infantil, sejam elas locais ou de maior amplitude, como regionais, nacionais ou 

internacionais. 

Escuta, fala, pensamento e imaginação  

Na Educação Infantil, é importante que as crianças participem de experiências 

de falar e ouvir, de forma a potencializar sua participação na cultura falada, oral 

ou gestual, pois “é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas 
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descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas 

implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente 

como sujeito singular e pertencente a um grupo social” (BRASIL, 2017, p. 40). 

Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações 

Este campo de experiência do Currículo propõe que as crianças experimentem 

o mundo ao seu redor, enquanto investigam, descobrem, interagem, elaboram e 

transformam a sociedade na qual estão inseridas.   

 

 Plano de Ação  

A gestão pedagógica se dará de forma democrática e participativa 

procurando sensibilizar o trabalho em equipe, mantendo um ambiente de 

aprendizagem agradável entre as crianças, incentivar os docentes a estarem 

aperfeiçoando seus conhecimentos pedagógicos, buscando projetos para 

enriquecer o conhecimento cultural e ,  manter a comunidade sempre atualizada 

pois a presença da família na vida das crianças nesta fase de aprendizado que 

é a educação infantil e de extrema importância, saliento ainda que manter um 

boa comunicação com todos envolvidos no processo de educação e essencial. 

A gestão pedagógica visa o desenvolvimento da creche, sem deixar de 

lado a participação dos sujeitos envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem, traçaremos objetivos e metas, sempre refletindo sobre as 

estratégias de melhorias. E buscando fazer uma gestão atuante e consciente. 
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Plano de Ação Para o Desenvolvimento da Proposta pedagógica Para Gestão Pedagógica 

Objetivos Metas Ações Indicadores  Avaliação das 
Ações 

Responsáveis Cronogra
ma 

Recursos Necessários  

Promover uma 

educação 

considerando 

o 

desenvolvime

nto integral da 

criança. 

  

  

Envolver 

ativamente os 

profissionais da 

educação no 

desenvolvimento 

dos projetos 

pedagógicos e o 

cumprimento do 

currículo em 

movimento   

. 

Acompanhamento 

o 

desenvolvimento 

dos Projetos. 

 Acompanhar as 

atividades a 

serem 

desenvolvidas 

com as crianças. 

Realizar 

momentos que 

promovam a 

interação como: 

passeios e 

eventos na 

instituição.  

Fazer ser 

conhecida a 

proposta 

pedagógica 

da 

instituição.   

Durante a 

implantação das 

Ações. 

Direção, 

Coordenadora,  

professores, 

monitores. 

Durante a 

ano letivo. 

Equipe gestora e 

pedagógica, 

comunidade escolar e 

Reuniões    
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Plano de Ação Para o Desenvolvimento da Proposta pedagógica gestão de resultados educacionais 

 

Objetivos Metas Ações Indicadores  Avaliação das 
Ações 

Responsáveis Cronograma Recursos 
necessários  

Gerenciar de 

forma lúdica a 

aprendizagem 

dos alunos 

Conscientizar os 
pais e 
responsáveis 
sobre a 
importância de 
trabalharmos 
juntos para um 
melhor 
desenvolvimento 
da criança.  

Alcançar cada 

educando como 

um ser único 

levando-o a 

novas 

descobertas. 

Fazer com que 

cada aluno sinta 

prazer em 

frequentar a 

creche e dar 

segurança aos 

pais quanto ao 

trabalhado 

desenvolvido  

 

 

Acompanhamento 

diário nas 

atividades 

escolares. 

Reforçar o elo- 

escola- família, 

conhecendo 

dificuldades e 

procurando 

soluções. 

 

Planejar e avaliar 
periodicamente 
as atividades, 
fazer escuta 
sensível com as 
crianças, auto 
avaliação das 
atividades 
prestadas,   

Durante as 
reuniões 
semanais com 
equipe docente. 

Toda equipe 
pedagógica  

 Durante o ano  Registros das 
crianças como o 
Rdia, tabela 
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Plano de Ação Para o Desenvolvimento da Proposta pedagógica gestão Participativa 

Objetivos Metas Ações Indicadores  Avaliação das 
Ações 

Responsáveis Cronogra
ma 

Recursos Necessários  

Desenvolver 

ações que 

promovam o 

bem-estar 

como: saúde 

bucal. 

Acompanhar as 

ações 

desenvolvidas 

neste 

documento   

Socializar e 

efetivar 

momentos entre 

família-escola,  

 

Buscar parcerias 

com laboratórios 

da área da saúde 

Encontros com 

temas diversos  

 

 

Proporcionar 

as crianças 

momentos 

que possam 

cuidar de si 

mesma e do 

próprio 

corpo. 

Durante a 

implantação das 

ações. 

Equipe pedagógico  Durante o 

ano Letivo 

Profissional 

qualificado, folder 

explicativo, espaço 

escolar. 
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Plano de Ação Para o Desenvolvimento da Proposta pedagógica gestão de pessoas 

Objetivos Metas Ações Indicadores  Avaliação das 
Ações 

Responsáveis Cronogra
ma 

Recursos Necessários  

Promover 

momentos de 

socialização 

entre a equipe 

escolar  

-Promover um 

ambiente em 

que os participe 

tenham 

momentos de 

respeito 

solidariedade e 

espírito de 

cooperação. 

    

Fazer com que os 

membros da 

equipe escolar se 

sintam acolhidos 

Gerar o bem-

estar social de 

todos   

 

  

Promover eventos 

com diferentes 

temas  

Formação 

continuada 

dentro e fora 

da instituição  

Encontros bimestrais   Equipe gestora  Durante o 

ano letivo  

Materiais multimídia, 

coordenação 

pedagógica  
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Plano de Ação Para o Desenvolvimento da Proposta pedagógica gestão Financeira 

Objetivos Metas Ações Indicadores  Avaliação das 
Ações 

Responsáveis Cronogra
ma 

Recursos 
Necessários  

Otimizar o uso 

dos recursos 

recebidos sob a 

forma de 

doações e 

parcerias 

 

 

 

Utilizar o recurso 

com eficiência e 

prevenir perdas 

Elaboração do 

plano de contas. 

Sistematização do 

processo de 

compras e 

pagamentos 

 Análise dos gastos Administração geral Ano 2021  
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Plano de Ação Para o Desenvolvimento da Proposta pedagógica (Nutricionista). 

Objetivos Metas Ações Indicadores  Avaliação das 
Ações 

Responsáveis Cronogra
ma 

Recursos 
Necessários  

Manter análise 

dos educandos  

Acompanhar a 

produção da 

alimentação  

Acompanhar a 

implantação do 

cardápio 

Obter o controle 

de peso das 

crianças de 

sobrepeso e 

baixo peso. 

 

Criar meios para 

que as crianças 

tenham prazer de 

conhecer 

alimentos e 

sabores 

diferentes. 

Trabalhar projeto 

alimentação 

saudável  

Pesagem mensal 

de alunos para 

verificação de 

peso. 

Manter a 

alimentação 

saudável das 

crianças  

Diariamente, através 

de observação. 

Observando a 

mudança de 

costumes 

alimentares das 

crianças. 

 

 

Nutricionista e equipe 

da cozinha. 

Durante 

todo ano 

letivo. 

Pesagem periódica 

das crianças  
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Plano de Ação Para o Desenvolvimento da Proposta pedagógica Professores e Monitores 

Objetivos Metas Ações Indicadores  Avaliação das 
Ações 

Responsáveis Cronograma Recursos Necessários  

Assimilação e 

criação de 

hábitos de 

higiene. 

 

Garantir 

atividades 

lúdicas 

voltadas para 

o brincar 

promovendo 

interação entre 

todos. 

 

Zelar e 

preservar os 

ambientes 

educacional 

 

Criar 

juntamente 

-Criar 

espaços 

favorável 

criação de 

desenvolvim

ento 

cognitivo, 

motor, 

emocional e 

social.  

Promover momentos 

musicais intensificar a 

consciência de 

preservação do meio 

ambiente 

Abordar maneiras para 

boa convivência e 

criação de regras para 

todos. 

Criar espaços para 

desenvolver a 

criatividade das 

crianças.  

Respeitar o 

ritmo de cada 

criança  

Observando cada 

criança como ser 

que se desenvolve 

em seu tempo 

próprio. 

 

Observação diária 

registros escritos. 

 

 

Professoras e 

Monitoras  

Durante o 

ano letivo 

Registros escritos 

diário de bordo  
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com os alunos 

as regrinhas 

de convivência 

 

Promover 

rodas de 

conversas 

 

 Promover 

momentos 

para que as 

crianças criem 

conhecimento

s e senso 

críticos e 

reflexivos. 
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Plano de Ação Para o Desenvolvimento da Proposta pedagógica (Diretor Pedagógico) 

Objetivos Metas Ações Indicadores  Avaliação das 
Ações 

Responsáveis Cronograma Recursos Necessários  

Articular, 

liderar e 

executar as 

leis de ensino 

vigentes 

Cumprir as 

determinações 

dos órgãos 

competentes e 

o Regimento 

escolar 

institucional 

Formar uma 

equipe 

comprometida 

e atuante nos 

planos e 

projetos 

escolares 

 

Zelar pelo 

cumprimento de 

processos de ensino e 

aprendizagem 

Acompanhar 

sistematicame

nte o processo 

de ensino e 

aprendizado 

dos discentes, 

acompanhar 

de forma 

sistemática o 

conhecimento 

adquirido para 

cada faixa 

etária.  

periodicamente. Diretora  Durante o 

ano 

 Letivo 

Registros diários das 

professoras, avaliação 

de aprendizagem com 

as crianças por meio 

de conversas, Rdia e 

etc. 
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Plano de Ação Para o Desenvolvimento da Proposta pedagógica (Serviços Gerais) 

Objetivos Metas Ações Indicadores  Avaliação das 
Ações 

Responsáveis Cronograma Recursos 
Necessários  

Realizar e 

manter a 

creche limpa e 

em boa 

condição. 

Proporcionar 

um ambiente 

acolhedor 

para as 

crianças e o 

público em 

geral 

Limpar, lavar, esterilizar, 

buscar meios possíveis 

para limpeza e 

conservação do espaço 

educativo. 

Limpeza e 

comodidade  

Diariamente durante 

todo o ano 

Profissionais e 

auxiliares da área 

Dário 

durante todo 

o ano. 

Materiais de limpeza 

diversos. 
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Plano de Ação Para o Desenvolvimento da Proposta pedagógica (Cozinheiras) 

Objetivos Metas Ações Indicadores  Avaliação das 
Ações 

Responsáveis Cronograma Recursos 
Necessários  

Cumprir o 

cardápio 

aconselhado 

pela 

nutricionista 

Cumprir pelas 

regras de 

higiene na 

manipulação 

dos alimentos 

e do ambiente 

Cumprir os 

horários 

específicos 

das refeições. 

Oferecer as 

alimentações 

em um 

ambiente 

higienizado  

 

Avaliar o cardápio e 

fornecer os alimentos 

indicados para sua 

execução  

Preparar os alimentos 

de forma saborosa e 

solicitar que todos os 

envolvidos no 

processo da 

alimentação estejam 

comprometidos com a 

organização e limpeza 

em manipular os 

mesmos. 

Servir as refeições 

diariamente nos 

horários 

Ofertar alimentos de 

acordo com as 

restrições alimentares  

Oferecer uma 

alimentação 

de qualidade 

que as 

crianças 

venham ter 

prazer ao 

desfrutar 

 diariamente com a 

administração da 

nutricionista 

Nutricionista, 

cozinheiras e 

auxiliares 

Todo ano 

letivo 

Alimentos diversos de 

acordo com o cardápio  
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Plano de Ação Para o Desenvolvimento da Proposta pedagógica (Secretária) 

Objetivos Metas Ações Indicadores  Avaliação das 
Ações 

Responsáveis Cronograma Recursos 
Necessários  

Apresentar 

avisos e 

comunicados 

sempre que se 

fizer 

necessário 

Prestar 

informações 

ao 

funcionamento 

e aos órgãos 

educativos 

sempre que 

for solicitado  

Acolher toda a 

comunidade 

escolar, pais e 

responsáveis 

Participar das 

demais 

atividades que 

se fizer 

necessária à 

sua função.  

Organizar o serviço de 

secretaria 

Organizar os arquivos 

garantindo sua 

segurança, 

 Juntamente com a 

direção assinar e 

verificar documentos 

da Secretaria de 

educação  

Manter atualizado os 

registros de fluxo 

escolar bem com seus 

relatórios de 

frequência. 

Atender o 

público em 

geral 

Em decorrência do 

trabalho 

desenvolvimento  

Responsáveis pelo 

atendimento: 

secretária, 

coordenadora e 

diretora 

Atendimento 

diário 

durante todo 

o ano letivo 

Arquivos, diários 

pedagógicos e atas 

diversas.  

 

 

 

 



64 
 
 

Plano de Ação Para o Desenvolvimento da Proposta pedagógica (Porteiro) 

Objetivos Metas Ações Indicadores  Avaliação das 
Ações 

Responsáveis Cronograma Recursos 
Necessários  

Abrir e fechar 

a Instituição 

nos horários 

pré-

determinados 

Receber os 

alunos 

monitorar a 

apresentação 

da carteira de 

identificação  

  

Prestar um 

atendimento 

tranquilo na 

recepção das 

crianças   

 

Iniciar atendimento 

diário aos alunos com 

segurança 

Cumprir os horários de 

abrir e fechar a 

instituição 

Solicitar a 

apresentação de 

identificação na 

entrada e saída dos 

alunos. 

Acompanhar e 
controlar a entrada e 
saída das demais 
pessoas nas dentro da 
Instituição 

Dispor de um 
ambiente 
seguro 

No decorrer do 
desenvolvimento das 
atividades prestadas  

Porteiro diariamente equipe gestora e 
porteiro  
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 Acompanhamento e avaliação  

A proposta pedagógica será avaliada periodicamente através de reunião 

bimestral com toda comunidade escolar, os meios de avaliação serão; 

 Conselho de classe; 

 Avaliação institucional;( uma vez ao ano). 

 Reuniões; 

 Questionários;  

Serão feitas reflexões e discussões dos objetivos e trabalho desenvolvido, 

para que assim possamos reorganiza e redefinir o trabalho pedagógico para 

propiciar e garantir o desenvolvimento integral dos alunos.  

 

Projetos apresentados pela SEEDF 

 Plenarinha  

Esse ano o tema da plenarinha será: musicalidade de lá de cá de todo 

lugar, juntamente com a subsecretaria de educação básica temos o projeto 

plenarinha onde as crianças são ouvidas e realizam diversas atividades como: 

roda de conversas, entrevista, registros fotográficos, desenhos livres, registros 

gráficos entre outros. E de forma sistemática usamos as indagações dos 

pequenos para oportunizar as crianças a uma escuta sensível, levando as 

crianças a serem participantes de sua 

própria história sendo cidadãos ativos e 

conhecendo seus diretos e deveres de 

forma lúdica e divertida.  Este projeto é 

desenvolvido junto às crianças no 1º 

semestre (de abril a setembro) sendo que, 

a culminância dos trabalhos ocorre em 

plenárias regionais e durante a Semana 

distrital da Educação infantil e 

posteriormente na Câmara Legislativa 

com exposição dos trabalhados 

desenvolvidos pelas crianças.       

 Circuito de ciências  
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O circuito de ciências possibilita as crianças 

novas vivencias valoriza o educando como 

protagonista fortalece os vínculos entre 

seus pares através de pesquisas realizadas 

para o desenvolvimento do trabalho. Nossa 

creche participa ativamente desse projeto 

oportunizando nossos alunos vivencias 

interdisciplinar.   

 Projeto Transição 

 

 Criaremos um ambiente de 

confiança com os alunos, para que possam 

expressar suas emoções e pensamentos 

sobre a passagem do segundo período 

para o primeiro ano serão trabalhados com 

as crianças à percepção e reflexão de seus sentimentos em relação à creche e 

ao primeiro ano. Neste projeto proporcionaremos às crianças uma reflexão sobre 

as mudanças escolares. 

 Projeto "O Brincar como Direito dos bebês e das crianças" 

 que se insere no âmbito do Programa Virando o Jogo da SEEDF, tem por 

objetivo promover, nas Unidades Escolares Públicas e Instituições Educacionais 

Parceiras e entre as famílias, ações educativas capazes de guiar e orientar o  

desenvolvimento integral dos bebês, das crianças bem pequenas e das crianças 

pequenas por meio das brincadeiras. 

 Projeto Alimentação Saudável 

Mais do que educar, cuidar, interagir e brincar esse projeto apresentado pela 

SEEDF tem como finalidade a pratica do auto servimento para proporcionar as 

crianças a oportunidade de tornarem, mas ativas no ato de alimenta-se como 

uma possibilidade para a autonomia da criança.   

 

 Semana de Educação Para a Vida  
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Esta semana consta no calendário 

escolar e sugere um trabalho a ser realizado 

com toda Comunidade Escolar abrangendo 

temas que colaboram para a formação humana. 

Onde será realizado palestras, vídeos, 

historinhas, dramatizações, confecção de cartaz 

e atividades para portfolio individual, circuito em 

sala, jogos e brincadeiras abordando os 

diferentes temas Entre outros temos também a 

conscientização do uso sustentável da água, e 

dias de formação para os profissionais da Educação. Ressaltamos que todos 

esses eventos vêm contribuindo de maneira significativa para nosso pratica 

docente.   

 

 

 

 Projetos Específicos 

 

 Projeto: Água 

Objetivo: Valorizar atitudes de manutenção e preservação dos espaços 

coletivos e do meio ambiente;  

Conhecer os fenômenos da natureza referentes à água (rios, chuvas, etc.);  

 Conscientizar- se do papel do homem na preservação dos rios, lagos e mares. 

Ações: Confecção de livrinhos; Desenhos livres sobre o tema abordado;  

 Confecção de cartazes sobre a necessidade de se economizar água; Confecção 

de cartazes sobre a Dengue e o mosquito da Dengue; Dobraduras. 

Responsáveis: Todas as turmas  
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Avaliação: A avaliação do projeto deverá ser realizada durante todo o processo 

e realização das atividades e com as construções de cada criança de acordo 

com a faixa etária, suas percepções e seu desenvolvimento. 

 

 Projeto: Minha coleção de poesias 

Objetivo: Ouvir poesias; recitar poesias explorando os recursos existentes na 

oralidade e valorizando os sentidos que os textos transmitem 

Ações: Dramatização; Brincar de faz de conta; Dobraduras; Valorizar a leitura 

como momento de prazer.  

Responsáveis: Todas as turmas 

Avaliação: Será na participação e o desempenho dos alunos durante a 

realização das atividades 

 

 

 Projeto: Respeitando e convivendo com as diferenças 

Objetivo: Educar as crianças para o respeito à diferença, pois as mesmas 

enriquecem nosso conhecimento; Estimular a convivência de crianças de 

diferentes raças e etnias nas brincadeiras, nas salas de aula; Incentivar o 

comportamento respeitoso e sem preconceito em relação à diversidade étnico-

racial; Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de 

interesse, respeito e participação frente a elas, valorizando a diversidade; 

Promover a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção 

nas mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma; 

 Ações: Roda de conversa; Histórias para trabalhar a questão racial; Na hora do 

conto trabalhar a história: “Menina bonita do laço de fita” de Ana Maria Machado; 

Confecção de painéis com os diferentes tipos de raças; Levar para as salas de 

aula bonecas negras, incentivar as crianças a brincarem com as bonecas e 

depois fazer o mesmo com os colegas sentados ao seu lado; Apresentar filmes 
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que tratam de personagens considerados diferentes; Tratar a diferença, levando 

para a sala de aula animais da mesma raça, mas que tenham cores diferentes: 

pintinhos (carijó, preto e amarelo), coelho (branco cinza e preto). 

Responsáveis: Todos  

Avaliação: Será feita ao longo do processo e realização das atividades 

propostas, que servirão como instrumentos para nortear o professor no saber se 

seus alunos aprenderam a conviver respeitando as diferenças. 

 

 Projeto: Arte na ponta dos dedos 

Objetivo: Despertar sua expressão artística, sua criatividade e imaginação; 

elevar sua autoestima; estimular a coordenação motora e a psicomotricidade 

fina; motivar o seu entendimento espacial. 

Ações: Confecção de animais, flores, objetos com digitais; Desenhos, 

dobraduras e colagens; 

Responsáveis: Todos  

Avaliação: A avaliação será de forma contínua, de acordo com o interesse e 

participação dos alunos no decorrer do projeto. 

 

 Projeto: Eu e minha família 

Objetivo: Proporcionar ao aluno a apropriação de sua identidade, conhecendo 

a história e o significado de seu nome. Desenvolver a atenção para futura 

identificação de partes do corpo humano e construção de outros valores de vida. 

Diferenciar os vários tipos de família e os membros que a compõe. Adquirir 

noções de higiene e reconhecer a importância e a necessidade de se ter uma 

boa higiene corporal, bucal e mental. Desenvolver o hábito de cuidar de si 

mesmo, valorizar seu corpo, sua saúde e sua vida. 

Desenvolver o hábito de cuidar de si mesmo, valorizar seu corpo, sua saúde, sua 

vida, seu meio social e ambiental, estabelecer uma relação com a 
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sociedade.  Conhecer diversas estruturas familiares no mundo. 

Possibilitar que a criança construa a sua identidade e autonomia, por meio das 

brincadeiras, das interações socioculturais e da vivência de diferentes situações. 

Desenvolver a independência, a autoconfiança e a autoestima participando das 

atividades propostas, brincadeiras e da organização da rotina diária. 

Ações: Contação de histórias; Atividades com imagens Atividades com diversos 

objetos sonoros; Construção de brincadeiras; Brincadeiras e cantigas que 

incluem diferentes formas de contagem. Desenvolver sistematicamente 

brincadeiras em grupos, integrando as crianças através de conversa em 

rodinhas; Atividades individuais; trabalhar a percepção do corpo; trabalhar as 

diferenças e semelhanças entre os demais colegas, buscando construir o 

conceito do eu e do outro; produzir gráficos de altura fazer um desenho de corpo 

inteiro. 

Responsáveis: Todos 

Avaliação: A avaliação será contínua ao longo do processo, levando-se em 

consideração, as atividades desenvolvidas, a interação dos pequenos com as 

mesmas e com o grupo e o desenvolvimento destes quanto aos objetivos 

propostos. 

 

 Projeto: Uma viagem no país da leitura 

Objetivo: Aproximar o aluno de literaturas diversas; proporcionar o prazer de ler 

e vivenciar a literatura infantil; desenvolver do aluno a prática de escutar 

atentamente as histórias contadas; Fazer com que os alunos observem e 

manuseiem os livros sem danificá-los; fazer com que construam o hábito de ouvir 

e sentir prazeres nas situações que envolvem a leitura de histórias; Desenvolver 

nos alunos valores e atitudes como a obediência, o respeito, o amor, a 

honestidade, a solidariedade, a bondade, perdão e entre outros a partir das 

histórias da literatura infantil; Contar histórias enfatizando os sons existentes. 
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Ações: Ilustrações de histórias; Dramatização de histórias; Criação de uma 

história envolvendo os personagens clássicos da literatura infantil; Cantar e 

coreografar músicas infantis; Encenação de histórias infantis com uso de 

fantoches; Produção de cartazes e murais a partir das histórias contadas em sala 

de aula; Exibição de filmes (histórias); Apreciação musical; Levar semanalmente 

um livro para casa e realizar com a família a leitura; A mala de leitura será usada 

em sala e deve ser solicitada na coordenação. 

Responsáveis: Todos  

Avaliação: Será durante todo o processo, a partir da observação direta das 

atitudes, participação e desempenho do aluno leitor no seu cotidiano durante 

toda a atividade proposta em sala de aula. 

 

 Projeto: Grafismo 

Objetivo: Analisar as possíveis interações entre os processos de desenho e de 

escrita, tendo por foco as estratégias de representação construídas pelas 

crianças. Além disso as crianças expressam sentimentos e tomam um contato 

com o universo amplo de muitas possibilidades e experiências desenvolvendo 

os sentidos e exercitando suas habilidades motoras. 

Ações: A cada mês será fornecido um tema para que a criança se expresse. 

Os trabalhos deverão ser guardados para formar um álbum em forma de 

sanfona, apresentando aos pais nas reuniões final. 

Avaliação: Será feita através de observação sistemática e direta da criança, 

agindo como mediadora de suas conquistas considerando a diversidade de 

interesses e possibilidades de exploração do mundo pela criança e através de 

registro. 

 

 Projeto: Vivendo valores na escola e em casa 
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Objetivos: Proporcionar o desenvolvimento de valores indispensáveis a 

formação humana. 

Ações: Cantigas de roda; Cartazes; Histórias; 

Responsável: todos  

Avaliação: de forma continua  

 

 Projeto: Higiene 

Objetivo: Sabendo da importância de desenvolver nas crianças hábitos 

saudáveis relacionados à saúde e higiene, temos no espaço escolar como meio 

de socialização e construção da autonomia, recursos valiosos para promover 

comportamentos e posturas adequadas e sadias. A Educação Infantil (0 a 6 

anos) é a fase crucial de consciência acerca do esquema geral do corpo. Assim 

sendo, nos cabe a tarefa de ensinar e estimular os hábitos de higiene pessoal e 

demonstrar a importância dos cuidados com o corpo para a saúde a fim de 

favorecer a autoestima da criança e seu pleno desenvolvimento. O grande 

desafio é garantir uma aprendizagem efetiva – que se traduz em hábitos e 

atitudes cotidianas. 

Ações: Levar para a roda de conversas com alguns materiais imprescindíveis 

para uma boa higiene. Mostrar um por um aos alunos instigando-os a nomeá-los 

e a relatarem experiências relacionadas aos mesmos. Por exemplo: sabonetes, 

cremes dentais, pentes, escovas de dentes e de cabelos, lenços umedecidos, 

fraldas, desodorantes, perfumes, toalhas de banho, papel higiênico, etc. Para 

maior interesse das crianças na conversa o (a) professor (a) deve criar um 

ambiente lúdico e atrativo. 

Explorar dramatizações utilizando objetos como: toalhas de banho, 

guardanapos, escovas de dente e cabelos. Propiciar que as crianças se olhem 

em espelhos e brinquem de se cuidar e arrumar. É interessante também brincar 

com as crianças utilizando bonecas e bonecos. Aproveitar as brincadeiras e 

dramatizações para ensinar os alunos à utilização adequada dos objetos de 

higiene pessoal (escova de dente, sabonete, toalha, escova de cabelo, etc.) 
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Responsáveis: Todos  

Avaliações: Será avaliado a participação e o desempenho dos alunos durante 

a realização das atividades e durante o dia a dia em situações de escovação de 

dentes, banho, pentear os cabelos e outras proposta do projeto.    

 

 Projeto: Desenvolvendo as aprendizagens através dos sentidos 

Objetivo: Desenvolver o gosto pelas diversas áreas do conhecimento através 

dos diversos canais sensoriais 

Ações: Criar diversos objetos sensoriais 

Responsáveis: todos  

Avaliação: Será de forma continua e gradativa por meia de observação 

  

 

 

 Projeto: Desenvolvendo as aprendizagens através dos sentidos 

Objetivo: Desenvolver o gosto pelas diversas áreas do conhecimento através 

dos diversos canais sensoriais 

Ações: Criar diversos objetos sensoriais 

Responsáveis: Todos  

Avaliação: Será de forma continua e gradativa por meia de observação. 

 

 Projeto: Projeto Transição 
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Objetivo: Criar um ambiente de confiança com os alunos, para que possam 

expressar suas emoções e pensamentos sobre a passagem do segundo período 

para o primeiro ano. Identificar nos alunos o conhecimento sobre a nova escola. 

Ações: Roda de conversa; Contação de histórias; Reflexão do tema junto a 

família; apresentar a nova escola. 

Responsáveis: 1° período  

Avaliação: participação e o envolvimento dos alunos durante a realização das 

atividades. 
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