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1. APRESENTAÇÃO 

O Centro de Educação da Primeira Infância - CEPI - Araçá Mirim iniciou suas atividades no 

dia 02 de julho de 2018, depois de grande espera durante a construção da estrutura física, o 

primeiro dia letivo, teve a presença de aproximadamente 20 (vinte) crianças de diferentes 

faixas etárias, enquanto as demais escolas do Distrito Federal finalizavam o primeiro semestre 

do ano de 2018, as crianças do CEPI Araçá Mirim estavam sendo matriculados para a 

felicidade de muitos responsáveis que aguardavam eufóricos por não ter onde deixar os filhos 

no horário de trabalho. A inauguração formal aconteceu no dia seguinte (03 de julho de 2018), 

com a presença do Governador do Distrito Federal Rodrigo Rollemberg, o secretário de 

Estado de Educação Júlio Gregório e o coordenador da Regional de Ensino de Sobradinho-DF 

Marco Aurélio Vieira, atuantes no ano em exercício, e contou também com a participação dos 

funcionários. O período de duas semanas que finalizava o semestre, transformou-se em 

acolhimento, adaptação e inserção de novas crianças, que aos poucos foram admitidos nas 

turmas e compôs o formato proposto no plano de trabalho. Após o recesso, ao final do mês de 

julho de 2018, iniciou-se o horário integral e contou com a contribuição ativa dos pais e 

responsáveis por meio da primeira reunião pedagógica, para bem atuar junto às crianças.  

A presente proposta considerou a participação dos familiares ou responsáveis por meio do 

questionário socioeconômico preenchido via Formulário Google, reuniões via Google Meet, 

fotos e vídeos enviados pelas famílias, por meio de aplicativo do WhatsApp via dispositivo 

móvel, durante o período remoto, para acompanhamento do rendimento escolar, além de 

envolver profissionais das diversas áreas na instituição educacional (Diretora, coordenadora, 

professoras, monitoras, nutricionista, limpeza, cozinha, secretária e porteiro), somada ao 

desenvolvimento da aprendizagem das crianças e a observação dos detalhes a serem ajustados 

na rotina durante o período remoto, essa proposta pedagógica deixa de ser ideias ou 

planejamento coletivo e passa a objetivar ações nos campos de experiências e perspectivas 

que contribuem para a formação individual e coletiva da criança.  

Não se trata de proposta definitiva, está em atualização na busca de educar cuidando, orientar 

ações pedagógicas e administrativas cotidianas, ofertar e garantir qualidade ao direcionar e 

definir metas na prática das ações, na culminância dos projetos transversais e 

complementares, avaliar, dialogar, observar estrutura organizacional, concepções, habilidades, 

metodologia e respeitar o contexto sociocultural, sua diversidade apresentada no ambiente da 

instituição educacional e influências relacionadas ao processo de crescimento e evolução. 
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2. HISTÓRICO   

O Instituto Vitória Régia para o Desenvolvimento Humano - IVR é uma Associação Civil, de 

fins filantrópicos, sociais e culturais não lucrativos, que atua junto à comunidade 

Sobradinhense através do Grupo Espírita Regeneração – “O lar da infância” a mais de 30 anos 

e tem como objetivo assistir crianças carentes, incentivando a convivência social, a formação 

pessoal e prevenção contra a marginalidade que estão expostas. No ano de 1988 elaborou-se 

um projeto para atendimento às crianças e suas famílias, com foco na educação formal e 

sistêmica, com olhos voltados para a valorização do ser humano e do trabalho como recurso, 

dessa forma surgiu o Educandário Eurípedes Barsanulfo que em  outubro de 2012 adquire 

credenciamento para atuação com crianças da Educação Intantil e no ano de 2013 por meio 

dessa parceria com o Governo do Distrito Federal passa a funcionar em regime integral e após 

08 (oito) anos dessa parceria atualmente atende em torno de 561 (quinhentos e sessenta e 

uma) crianças com faixa etária de 02 (dois) a 05 (cinco) anos por meio do termo de 

colaboração nº 135/2017.  

Em julho de 2018, o IVR torna um antigo sonho em realidade e amplia a quantidade de 

crianças atendidas ao assumir como mantenedora o Centro de Educação da Primeira Infância 

(CEPI) “Araçá Mirim”, após longa espera pelo término da construção do prédio destinado à 

primeira infância, uma obra de parceria entre o governo federal e o executivo local, por meio 

da gestão terceirizada em parceria com essa entidade escolhida por meio de chamamento 

público, iniciou então suas atividades educacionais no dia 02 de julho e se tornou o 3° CEPI 

de Sobradinho II, atuando junto a essa comunidade com capacidade para atender crianças do 

berçário (quatro meses) ao maternal II (até três anos e onze meses), dando continuidade com 

muito carinho e dedicação ao trabalho realizado em prol de toda comunidade escolar e 

conforme as demais CEPI’S do Distrito Federal faz uma homenagem a biodiversidade natural 

do nosso país, com a nomenclatura “Araçá Mirim”, por se tratar de uma fruta brasileira 

bastante consumida na região da amazônia, tem formato arredondado e sabor que lembra o da 

goiaba, embora seja pouco mais ácido e de perfume acentuado, possui diversos benefícios 

medicinais e é encontrado também em outros países da América Latina. 

No ano 2019 o CEPI Araçá Mirim, colocou em prática seu primeiro ano letivo por completo, 

foi um ano intenso e rico em aprendizados para todo o corpo pedagógico atuante junto a essas 

crianças e seus familiares, permitindo o acesso e a oportunidade de compartilhar o saber, com 
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150 (cento e cinquenta) crianças matriculadas, que foram encaminhadas pela Regional de 

Ensino de Sobradinho-DF. 

Em conformidade com o calendário escolar da Secretaria de Estado da Educação do Distrito 

Federal – SEEDF, no dia 10 de fevereiro de 2020 deu-se inicio as aulas, com 174 crianças 

matriculads, que desfrutam de todo espaço da Instituição Educacional destinado aos encontros 

e diálogos, vivenciando o respeito, construindo conhecimento envolvendo a convivência, a 

responsabilidade, a autoestima, a solidariedade, a autonomia e a colaboração entre todos, 

reorganizando e recriando experiências, favorecendo a cultura e proporcionando o 

desenvolvimento integral através do cuidar educando. 

Em cumprimento de decisão liminar expedida por meio do Decreto nº 40.520/2020, expedida 

em 18 de março de 2020, todas as creches públicas e privadas fecharam a partir da quinta-

feira, dia 19 de março de 2020. Após determinação do Governo do Distrito Federal, o CEPI 

Araçá Mirim por respeito ao Decreto n°40.583 de 02 de abril de 2020, suspendeu as 

atividades escolares presenciais e as mesmas permanecem suspensas em decorrência causada 

pelo Corona vírus (COVID-19). Desse modo, a instituição reorganizou o atendimento as 

crianças e as suas famílias, tranzendo um formato remoto, sob as orientações da - SEEDF 

(Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal) de acordo com os normativos da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, Base Nacional Comum Currícular - 

BNCC, tranzendo atividades de acordo com o Currículo em Movimento do Distrito Federal – 

Educação Infantil, durante o período de aprendizagem remota. 

Conforme o calendário escolar da SEEDF (Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal) para as instituições parceiras, o Ano Letivo teve início no dia 03 de março de 2021, 

porém em decorrência do Lockdown anunciado pelo Decreto nº 41.849, de 27 de fevereiro de 

2021, que dispõe sobre a “medida para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente da COVID-19”, as atividades ficaram suspensas até o 

dia 15 de março de 2021 (Lockdown).  Em respeito ao Decreto, o trabalho da instituição 

diante das famílias esteve de acordo com a Proposta Pedagógica 2020/2021, foi adaptado para 

ser utilizado durante o Ano Letivo, aguardando orientações para retorno presencial.  

Os objetivos propostos ao longo do período remoto permitirão a criança desenvolver a 

capacidade para enfrentar dificuldades e desafios e a construção da sua identidade e 
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autonomia, através da vivencia em casa com auxílio da família, de acordo com o Plano de 

Trabalho da Instituição Educacional. 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

PARCEIRA, CONFORME M ROSC 

Após aplicar questinonário socioeconomico em reunião de pais e responsáveis, em 2020 e por 

meio do Formulário Google em 2021, foi possível diagnosticar que a maioria das crianças que 

frequentam o CEPI Araçá Mirim, residem nas diversas localidades de Sobradinho I, II, alguns 

usufruem de estrutura socioeconômica que lhes proporcionam boas condições de 

sobrevivência, porém outra significativa parcela das crianças são provenientes de famílias 

com alta vulnerabilidade social, ou seja, dependem de cuidados e proteção, porém a 

necessidade básica em comum para todas as crianças é educação.  

Ainda, foi possível observar nesse diagnóstico, que existem famílias que não possuem em 

suas moradias, sistema de abastecimento de energia elétrica, água potável e esgotamento 

sanitário. 

Considerando essas informações sobre o perfil famíliar, durante o período de pandemia o 

enfrentamente da dificuldade se deu, pelo acesso aos meios de comunicação. Os contatos 

realizados junto as famílias ocorreram prioritariamente por meio de ligações telefônicas, 

mensagens via aplicativo de WhatsApp por meio de dispositivo móvel. Quanto ao acesso a 

internet, as famílias demonstraram dificuldade, em razão da ausência de suporte tecnológico, 

onde, famílias utilizavam um único dispositivo móvel para ofertar o acesso a mais de uma 

criança. Além da dificuldade de deslocamento das famílias para retirar as atividades 

impressas. Em decorrência da dificuldade econômica enfrentada no país, algumas famílias 

buscaram apoio de seus familiares em outras cidades/estados. 

3.1. ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA COM LAUDO MÉDICO E AÇÕES 

No ano de 2020, a instituição realizou acompanhamento de 1(uma) criança. Em 2021 são 

atendidos 2 (duas) crianças, com laudo específico. Algumas delas já realizam 

acompanhamentos em outros locais fora da escola. Preocupados com o desenvolvimento 

dessas crianças, a coordenadora juntamente com as professoras preparara recursos 

pedagógicos, onde os materiais elaborados pudessem atender essas crianças. Semanalmente é 

realizado o planejamento, para atender as especificidades da criança. As atividades enviadas 

permitem além da diversão, trazem outros benefícios, como o desenvolvimento do raciocínio, 
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da noção espacial, da memória fotográfica, concentração, coordenação motora e ainda ajuda a 

construir a ideia de competição e a importância de saber ganhar ou perder, e incentiva a 

socialização com a família, já que as atividades permitem que mais de uma pessoa participe. 

A seguir será apresentado o resultado da sistematização dos dados coletados das famílias. 
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4. FUNÇÃO SOCIAL 

Oferecer para as crianças um lugar de acesso à informação e oportunidades para compartilhar 

saberes, garantir autonomia e cidadania através de ações pedagógicas, criando e recriando 

experiências para vivencia, inovação e cultura, além de valorizar sua própria identidade, 

reconhecer e valorizar as diferenças dos outros, bem como desenvolver valores morais em 

busca do respeito e da formação de um cidadão de bem e integro que cumpra com seus 

direitos e deveres dentro da sociedade, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB, intensificando o desenvolvimento integral da criança frequente na educação 

infantil como complemento à ação das famílias e da comunidade onde estão inseridos e assim 

possibilitar sua emancipação para seu crescimento viabilizando experiências que envolvam 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social. 

Durante o período remoto a instituição buscou garantir os 06 (seis) direitos de aprendizagem 

inseridos na BNCC, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, por meio 

das atividades impressas, acesso a Plataforma Google – Sala de Aula, videoaulas lúdicas 

previamente planejadas pelas professoras, de acordo com a faixa etária das crianças, para 

exercitar seus direitos e vivenciar experiências diversas. 

5. PRINCÍPIOS 

5.1. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

Na busca pelo desenvolvimento e aprendizagem da criança, o educar, o cuidar, o brincar e o 

interagir na instituição educacional tem como estímulo de um ambiente de constante 

crescimento humano que contempla as crianças, suas famílias, a comunidade local, a equipe 

de professores e gestores em prol do aprendizado e apoio nos direitos de conviver, brincar, 

participar, explorar, expressar e se conhecer. Todos eles emergem dos princípios éticos, 

estéticos e políticos expressos nas DCNEI (BRASIL, 2010a, p. 16) o que pauta a proposta 

pedagógica para a Educação Infantil: 

 

5.1.1. PRINCÍPIOS ÉTICOS 

Proporcionar o desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

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

singularidades, valorizando suas produções, apoiando conquistas e autonomia na escolha de 

brincadeiras e realização de atividades. 
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5.1.2. PRINCÍPIOS POLÍTICOS  

Proporcionar o desenvolvimento do exercício do respeito à democracia, aos direitos e deveres 

da cidadania, adquirir características críticas ao discernir opiniões diversificadas e 

compreender as crianças como produtoras e consumidoras de cultura, atuantes na vida social, 

modificadas pelas interações que estabelece com o outro e sofre influências do meio e dos 

diversos campos de experiências. 

5.1.3. PRINCÍPIOS ESTÉTICOS 

Proporcionar o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da 

liberdade de expressão através das manifestações culturais e artísticas presentes nas datas 

comemorativas e períodos sazonais inseridos no calendário da instituição educacional 

orientando as práticas de aprendizagem e relacionando significativas mudanças para 

compreensão social e política, por meio de atividades propostas no cotidiano. 

 

5.2. PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL  

5.2.1. INTEGRALIDADE 

Considerando o processo de formação humana, seu desenvolvimento nas diversas fases da 

vida e o potencial a ser atingido por cada indivíduo, o período integral não amplia somente o 

tempo de estadia na instituição educacional, e sim cria oportunidades de forma atenciosa aos 

estímulos e direciona aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais para essa 

transformação com prática da rotina educativa de aprendizagem, com incentivo dos pais e 

responsáveis à curiosidade do saber, onde o conhecimento nesse caso, não está pautado em 

conteúdos e sim nas informações múltiplas que guiam as ações pedagógicas somadas às 

diferentes realidades e desafios ao objetivo comum de possibilitar ao educando a participação 

em macrocampos por meio de jogos, brincadeiras, ludicidade e criatividade para aprimorar 

habilidades e enriquecer seu conhecimento ao envolver-se na vida em sociedade. 

 

5.2.2. INTERSETORIALIZAÇÃO  

O olhar do CEPI Araçá Mirim é minucioso para as dimensões de cada indivíduo: física, 

intelectual, social, afetiva e simbólica, para que sejam visualizadas como múltiplas 

oportunidades e experiências para trocas de saberes e dessa forma compreender por meio do 

enfrentamento de uma realidade complexa na perspectiva de atuação nos diferentes espaços, o 
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que compõe esforços para alcance do desenvolvimento integral com a contribuição de 

projetos que atuem com propósitos comuns para a melhoria na qualidade da educação ao 

conectar-se com as políticas sociais e com foco educativo, assistencial, cultural, esportivo, 

ambiental, tecnológico e saudável ao assegurar o conjunto de direitos das crianças, conforme 

estabelecido no Estatudo da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de juho de 1990. 

5.2.3. TRANSVERSALIDADE 

A proposta didática da instituição educacional tem a transversalidade como compreensão 

interdisciplinar, possibilita o saber por meio do conhecimento diversificado ao envolver 

situações conteúdos integrados para aprendizagem conectada ao diálogo e à realidade das 

crianças e comunidade. 

5.2.4. DIÁLOGO ESCOLA E COMUNIDADE  

“Na Educação Infantil é essencial a interação família e/ou responsáveis e instituição 

educativa, tendo como fio condutor a intenção de garantir à criança seu desenvolvimento 

integral, Currículo em Movimento, pág. 45”.  

O diálogo com a comunidade começa com a disponibilidade para atender aos pais e/ou 

responsáveis, acatar e esclarecer dúvidas, reconhecendo e respeitando o ponto de vista deles, 

para estabelecer uma relação de confiança.  

Esse diálogo, articulado a uma lógica de gestão democrática, é condição necessária para que a 

Instituição contribua para a formação de um ser humano autônomo, que possa atuar na 

constituição da sociedade justa e igualitária que se pretende.  

A parceria escola-comunidade possibilita novas aprendizagens tanto para a família como para 

os agentes educativos. Do ponto de vista da família, ampliam-se as oportunidades de 

descobrir novas formas de relacionamento com os filhos, novas maneiras de educá-los e de 

observar as atitudes deles fora do ambiente familiar.  

Para os agentes educativos, surge a oportunidade de tornar transparente suas ações educativas.  

A Instiuição deve criar espaços para momentos de lazer entre pais e filhos, visando ampliar as 

possibilidades de aproximação escola-comunidade, tais como:  

- Oficinas, jogos e outras atividades para pais e filhos em datas comemorativas, 

nas quais poderão observar o desempenho das crianças e descobrir talentos ou mesmo 

dificuldades que mereçam um “olhar diferenciado’’ sobre o filho, e também para valorizar 

habilidades ou ajudá-lo quando necessário;  
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- Palestras sobre temas sugeridos, em situações diversas, ministradas pelos pais 

e/ou membros do processo educativo e, também, escolhidos pela Direção de acordo com 

necessidades evidenciadas;  

- Participação em projetos comunitários;  

- Reuniões bimestrais, com rápidas apresentações dos alunos, abordando temas 

em estudo. Informar aos pais sobre o trabalho pedagógico desenvolvido pela Escola e 

franquear a palavra para críticas e sugestões;  

- Participação em eventos, tais como: Festa Junina, Festa da Primavera, 

Conclusão da Educação Infantil e Cantata de Natal.  

As avaliações e críticas oriundas da comunidade devem fortalecer o diálogo, visando a 

melhoria da ação da Escola. Os agentes educativos devem ter sensibilidade às críticas e rever 

os pontos fracos para enriquecer a ação pedagógica.  

5.2.5. TERRITORIALIDADE  

“Em seu artigo 8°, as DCNEI ressaltam que o objetivo principal da primeira etapa da 

Educação Básica é colaborar para o desenvolvimento integral das crianças ao garantir 

aprendizagens, bem como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à 

brincadeira, à convivência e a interação com crianças de diferentes faixas etárias e com 

adultos”. (Currículo em movimento do DF pag.20) 

A proposta da Educação Integral expressa uma visão que auxilia os espaços além dos muros 

da Escola, objetivando expandir as ações educativas e democratizar o acesso aos 

equipamentos públicos, de modo a recriar as experiências culturais e de aprendizagem em 

espaços da comunidade como igrejas, teatro, cinema, parques, vizinhança, postos de saúde, 

clubes e outros, vivenciados como ação curricular.  

A escola proporciona passeios nos seguintes locais:  

• Corpo de Bombeiros para que os alunos conheçam os profissionais que cuidam 

da cidade e aprendam noções de primeiros socorros;  

• Parque Jequitibás e caminhada nas áreas verdes para conhecerem a importância 

do meio ambiente;  

• Teatro para interação cultural e sociabilidade;  

• Transitolândia para descobrirem os cuidados que são necessários no trânsito. 

(Projeto trânsito) 
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A comunidade também é convidada a participar de eventos escolares como reuniões, 

discussões sobre a construção pedagógica escolar, festa junina e etc. 

5.2.6. TRABALHO EM REDE  

Como política pública, a Educação Integral precisa dialogar com diferentes setores da 

sociedade e, assim, constituir uma rede em prol da cidadania de crianças e adolescentes, como 

preconizam o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e a Lei de Diretrizes e Bases – 

LDB.  

Por isso a Educação Integral representa a oportunidade de reunir instituições e agentes 

educativos em torno de saberes compartilhados e comprometidos com a cidadania das novas 

gerações, a partir de seus interesses e das potencialidades do lugar onde vivem.  

Os espaços de aprendizagem também são alargados pelas tecnologias contemporâneas que 

ligam experiências locais a um universo de trocas cada vez mais globalizado. Espaços virtuais 

acessados pelas inovas proporcionam o conhecimento de lugares distantes inéditos e 

culturalmente diversos. Tais oportunidades afirmam o reconhecimento da igualdade: todos 

são capazes de aprender e valorizar as diferenças. Cada um aprende de forma singular.  

Nessa perspectiva cabe à Escola se transformar num centro irradiador de cultura e de 

experiências de vida em diálogo constante com a comunidade, para ampliar as ações 

educativas e democratizar o acesso aos equipamentos públicos, propiciando o direito da 

população infantil de ir e vir com dignidade e autonomia, numa relação complementar e 

interdependente. 

5.3. PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS 

 
5.3.1. UNICIDADE ENTRE TEORIA E PRÁTICA  

Na atividade docente, teoria e prática devem constituir unidade indissociável, com 

metodologias dinâmicas, mutáveis e articuladas ao conhecimento.  

Vásquez (1977) afirma que ao falar de unidade entre teoria e prática é preciso considerar a 

autonomia e a dependência de uma em relação à outra, mas uma não se dissolve na outra, 

tendo em vista que a teoria, com sua autonomia relativa é indispensável à constituição das 

práxis e assume como instrumento teórico uma função prática.  

Nessa perspectiva de práxis, o conhecimento é integrado, pois há uma articulação entre as 

áreas dos componentes curriculares e as várias ciências e saberes.  
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“Os princípios orientadores de um currículo que se propõe a ser integrado – unicidade teoria-

prática, interdisciplinaridade, contextualização e flexibilização – apresentam grandes 

possibilidades de serem incorporados ao dia a dia das instituições que ofertam Educação 

Infantil, favorecendo uma organização temporal que respeite o ciclo de aprendizagens dos 

bebês, das crianças bem pequenas e das crianças pequenas (Currículo em Movimento, 

pág.56).  

Com base nesses pressupostos, a Escola propõe um trabalho pedagógico em que os agentes 

educativos reflitam sobre as ações desenvolvidas, e que os professores estejam abertos ao 

diálogo e com disposição para repensar o trabalho em sala de aula.   

Durante o período de enfrentamento na pandemia da COVID-19, o trabalho remoto foi 

pautado também nesse pressuposto e uma nova rotina foi adotada. Desde o primeiro momento 

a instituições tem se dedicado para melhor atuar, planejando o trabalho remoto. Inicialmente 

foram realizadas ligações telefônicas para solicitar autorização das famílias para adicionar o 

número de um dos responsáveis pela criança em um grupo da turma, em aplicativo móvel. 

Com o consentimento das 174 (cento e setenta e quatro) famílias, assim foi feito. Após esse 

breve contato, uma nova rotina foi adotada por meio de vídeos produzidos pelas professoras e 

monitoras, envio de sugestões musicais e dicas nutricionais enviadas semanalmente. Uma vez 

por mês os pais ou responsáveis buscaram as atividades impressas a serem realizadas com as 

crianças em casa, junto com essas atividades foram enviados kits de materiais pedagógicos 

para a realização das mesmas. 

  

5.3.2. INTERDISCIPLINARIDADE  

A interdisciplinaridade consiste na integração das diferentes áreas do conhecimento, num 

trabalho de cooperação e troca, aberto ao diálogo e ao planejamento.   

Implica a transcendência de um componente curricular para outro, a partir da compreensão 

das partes que ligam tais componentes (inter), integrando diferentes conhecimentos, e dentro 

do próprio componente curricular (intra), quando se trabalha com outros conhecimentos 

(artes, relações interpessoais...), os quais complementam ou favorecem a discussão específica 

de tal componente.  



 
 
 
 
 

 

Educandário - Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626 
Vitória Régia – Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626 

CEPI Araçá Mirim – AR 03 Lote 03 – Sobradinho II/DF | CEP: 73.060-130 | Telefone: (61) 3483-6576 

 

 

 

INSTITUTO VITÓRIA-RÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO 
CNPJ n° 01.634.237/0001-97 – Educandário Eurípedes Barsanulfo 

CNPJ n° 01.634.237/0002-78 – Vitória Régia 
CNPJ n° 01.634.237/0003-59 – CEPI Araçá Mirim 

 

Para efetivação desse princípio, a Instituição deverá dar subsídios e provocar o diálogo entre 

professores nas coordenações pedagógicas, em momentos de formação continuada, em 

planejamentos e na organização rotineira do trabalho pedagógico.   

  

5.3.3. CONTEXTUALIZAÇÃO  

“O respeito precisa ser vivenciado no contexto da Educação Infantil, portanto, a abordagem 

pedagógica precisa se constituir do conhecimento de si e do outro ao respeitar as semelhanças 

e diferenças que caracterizam cada sujeito, tratar de temáticas que contribuem para a 

formação das comunidades em sociedade, abordando aspectos humanos que envolvam 

convivência, responsabilidade, autoestima, solidariedade, colaboração, entre outros.” 

(Currículo em Movimento, pág.44).  

Portanto, é necessário vincular os conteúdos escolares a situações que façam sentido para os 

alunos e que eles possam incorporá-los à própria vivência. A escolha do contexto deve 

considerar o que é significativo na vida cotidiana, na sociedade e na descoberta de 

conhecimentos sem perder o foco nos objetivos da aprendizagem.  

A Escola fará a contextualização utilizando PROJETOS, que respondam aos anseios dos 

alunos e desenvolvam habilidades, atitudes, conceitos em contato real com os espaços sociais.  

  

5.3.4. FLEXIBILIZAÇÃO  

‘’...as escolas devem estar preparadas para acolher e educar os alunos e não somente aos 

considerados educáveis’. (SANCHEZ, 2005, P.11).  

 A LDB 9.394/96 assegura aos alunos com necessidades educacionais especiais o direito à 

educação, preferencialmente na rede regular de ensino, visto que ela é considerada um dos 

meios mais eficientes e eficazes para combater as atitudes preconceituosas e discriminatórias, 

na tentativa de oferecer educação de qualidade para todos.  

 Nesse contexto, a Escola deverá fazer adequação curricular apropriada às peculiaridades 

destas crianças atendidas com necessidades educativas especiais. A ideia é possibilitar a 

convivência de todos de maneira igualitária, respeitando as diferenças entre os sujeitos. Com 

isso, não se deve criar espaços completamente separados que possam servir como forma de 

segregação e exclusão dos mesmos.  
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 “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.” (Currículo em Movimento, pág.49).  

Porém, a flexibilidade curricular não deve se restringir ao atendimento a alunos com 

necessidades especiais. Deve, também, viabilizar as práticas pedagógicas dos professores para 

enriquecer a aprendizagem com o diálogo entre os diferentes conhecimentos de forma aberta, 

flexível e coletiva.  

As adaptações didático-metodológicas serão continuamente avaliadas para que sejam 

detectadas as dificuldades, de modo a atender ao ritmo de aprendizagem das crianças. 

6. MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS 

APRENDIZAGENS  

Ser instituição educacional de referência é motivar as crianças para o amor por meio do 

conhecimento e primar pela educação de qualidade ao inovar suas propostas e práticas 

pedagógicas propiciando condições significativas, atualizadas e eficazes para o 

desenvolvimento físico, intelectual e emocional da criança ao construir, organizar e valorizar 

seu conhecimento e experiências individuais e coletivas bem como, seu ritmo de 

aprendizagem, dentro da realidade infantil contemplando a participação da família nesse 

processo da formação de educandos críticos, conscientes e empreendedores respeitando sua 

construção do saber e proporcionando um espaço de acolhimento, seguro, criativo e com olhar 

cuidadoso e afetivo do educador e todo corpo pedagógico garantindo a criança seu bem estar 

psicofísico e cognitivo, estimulando a participação ativa, sua autonomia e o convívio com a 

diversidade favorecendo a formação de cidadãos aptos à realidade social e para uma vida 

feliz. 

6.1. OBJETIVOS GERAL 

Respeitar cada criança conforme sua história e modo de vida ao transformar suas experiências 

em informações que ampliam o olhar para seu crescimento contínuo, autonomia e cooperação 

capaz de compreender a pluralidade infantil no trabalho educativo ao estabelecer vínculos 

afetivos fortalecendo e estimulando gradativamente os diversos campos de experiências do 

mundo contemporâneo, dos processos naturais e consequentemente incentivar, orientar sobre 
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valores consigo, com o outro e socializar conhecimento ao expressar-se  promovendo 

descobertas que experimentam a imaginação, a fantasia e a curiosidade atendendo às 

diferentes fases do desenvolvimento.   

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Valorizar sua própria identidade e ao mesmo tempo respeitar e reconhecer as 

diferenças entre si e os outros ao descobrir e conhecer progressivamente seus 

potenciais e limites identificando possibilidades ao agir de acordo com elas.  

 

• Ampliar as relações sociais através dos vínculos afetivos de troca com o outro, 

fortalecendo a autoestima ao estimular a comunicação e respeitar ações de cooperação, 

solidariedade e partilha.  

 

• Apresentar as diferentes formas de linguagens artísticas e culturais como a música e a 

dança através dos movimentos expressando emoções, sentimentos, pensamentos, 

desejos e necessidades na construção de significados e valorizando a diversidade.  

 

• Incentivar a adquirir experiências por meio da intensidade dos sons e ritmos, 

descobrindo ações variadas de traços, cores e formas.  

 

• Aprender de forma lúdica com brincadeiras, cantigas, leitura, jogos, desafios, rodas de 

conversas entre outras possibilidades.  

 

• Permitir a construção das noções de espaço em situações estatísticas, observando e 

explorando o ambiente que está inserido, valorizando atitudes e contribuições para sua 

conservação.  

7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 

As práticas pedagógicas no CEPI Araçá Mirim fundamentam-se em Vygotsky, Piaget, Wallon 

e Paulo Freire, caminham em nossa proposta pedagógica de forma harmônica e conduz o 

trabalho ao seguir as orientações da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, por 

meio do Currículo em Movimento da Educação Infantil, enfatiza o educar, o cuidar, o brincar 

e o interagir ao somar com os eixos transversais na busca por educar para a diversidade, para 

a cidadania, para os direitos humanos e para a sustentabilidade. O cotidiano requer ações que 
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tratem a respeito da biodiversidade, diversidade cultural, étnico racial, crença, gênero, 

configurações familiares, inclusão das crianças com deficiência, atendimento à 

heterogeneidade, à singularidade, direito às aprendizagens e as diversas formas de viver a 

infância e a convivência entre gerações. 

7.1. PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

Entre as variadas concepções de Vigotsky, norteia possibilitar por meio do outro e de suas 

experiências adquiridas, aprender e se desenvolver ao longo do tempo e mudanças com base 

nas situações de cuidado, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada para o 

desenvolvimento de capacidades e relações interpessoal de ser e estar com os outros, baseada 

no respeito, na aceitação e na confiança.  

Piaget contribui com a abordagem interdisciplinar e a construção do desenvolvimento 

cognitivo gradativo e ao longo da sua evolução nas diferentes fases do seu amadurecimento 

na evolução intelectual do ser humano, ao interagir e compreender o meio onde está inserido e 

assim se adaptar ao seu novo universo.  

Wallon por sua vez não determina verdades absolutas, mas relaciona o caráter cognitivo, 

afetivo e motor como importantes influências ao meio, porém, ao contrário de Piaget, Wallon 

acredita que o processo de aprendizagem não é delimitado e sim, constante acúmulo de 

informação, ou seja, o que é aprendido, não é extinto e sim integrado.  

Paulo Freire, por meio da prática dialética com a realidade fundamenta-se na crença que a 

criança assimila o objeto de estudo e cria sua educação fazendo seu próprio caminho, não 

seguindo apenas algo previamente construído, além de defender a educação aos oprimidos, 

permitindo o acesso à informação e ao senso de humanidade, possibilitando novas 

oportunidades para superar sua condição. 

Ao considerar essas vertentes teóricas como primícias do trabalho no CEPI Araçá Mirim, 

vinculadas à aprendizagem e desenvolvimento, busca-se atividades e projetos que permitam 

experiências pessoais ou sociais, conhecimento e as múltiplas linguagens pelos Campos de 

Experiências. Ao compreender, adota-se a postura sistêmica com base no trabalho do alemão 

Bert Hellinger com as constelações familiares e frente às realidades educacionais, amplia-se a 

visão significativa na relação instituição-família adaptando percepções, no espaço educativo 

articulando o cotidiano da instituição com a vida das crianças em prol do educar. 
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7.2. PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL  

Compreendemos que a criança se desenvolve quando colocada como protagonista e o 

professor mediador, por meio de ações intencionais didaticamente organizadas para a 

formação de um sujeito histórico e social.  

Socializar o saber sistematizado historicamente e permitir que a criança construa 

gradativamente sua visão de mundo através do cotidiano de possibilidades ofertadas com 

atividades expressivas, jogos, músicas entre outras atividades temáticas, levando a 

compreender e participar da sociedade de forma crítica, ultrapassando a visão do senso 

comum e interações estabelecidas entre instituição educacional, família e sociedade ao 

assimilar o saber que envolve em atividades propostas e na realização de trabalhos didático-

pedagógicos, aprendendo e desenvolvendo por meio do diálogo, do lúdico, do cuidado, da 

afetividade e do contato com outras crianças e adultos para aprendizagem através das 

oportunidades. 

7.3. PEDAGOGIA SISTÊMICA 

A prática vinculada ao contexto de aprendizagem dos seres humanos ao distinguir e perceber 

as diferenças e semelhanças, amplia a visão e desenvolvimento a capacidade de reconhecer 

cada contexto onde está inserido, como se manifesta através da sensibilidade interação da 

instituição educacional e família, proporcionando respeito, evitando qualquer tipo de exclusão 

ou desclassificação, onde as pessoas atuam para o equilíbrio e bem-estar dos próprios 

sistemas.  

Quando olhamos para os desafios existentes na instituição educacional, podemos observar que 

o lugar dos pais na instituição educacional tem sua importância, é a partir desse lugar, que 

podemos atuar com força plena para o desenvolvimento integral da criança. 

 

Os pais trazem os filhos para a escola. Antes disso, e lhes dão a vida. Esse é o 

movimento primeiro que possibilita que a escola exista e que todos os 

funcionários que servem à escola possam ter uma ocupação e, por 

conseguinte, através do serviço, dar sustento e continuidade às suas próprias 

famílias. Os pais, portanto, são os iniciadores, por isso cabe a eles não só o 

primeiro lugar, mas o lugar de honra na escola. (FRANKE; 

MARIANNE,2015). 

 

Essa postura não é um novo método educativo, trata-se de um comportamento frente as 

realidades educacionais. Sua característica e a firme proposta de inclusão permite olhar o 

indivíduo dentro do seu contexto familiar, através de vínculos de amor e lealdade, 
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promovendo a solução para os conflitos através do equilíbrio e harmonia. As professoras 

oferecem e as crianças tomam o conhecimento para si com respeito, para compreender essa 

percepção é necessário conhecer as origens, vínculos, distinguir diferenças e desenvolver a 

capacidade de reconhecer a consciência, atuar com amor e equilíbrio ao bem-estar dos 

próprios sistemas. 

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

8.1. PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

A estrutura e organização do trabalho administrativo é conduzido nessa Instituição, pelo 

presidente Guaranancy dos Santos Santana, dando suporte de forma igualitária para os 

gestores internos envolvidos no processo educativo. No CEPI Araçá Mirim, a organização do 

trabalho pedagógico é realizada pela diretora pedagógica Alida Cavalcante de Almeida, pela 

coordenadora pedagógica Jilmara Abadia da Silva, professores e monitores e demais 

funcionários, adotando diálogo aberto e assegurando a todos os envolvidos um ambiente 

saudável, de respeito e amor, assim proporcionando para as crianças experiências educativas 

prazerosas e significativas.  

O acompanhamento do trabalho pedagógico são feitos pela Comissão Gestora (SEEDF) de 

acordo o plano de trabalho aprovado no início do ano de 2021, com detalhamento da 

quantidade de crianças a serem matriculadas, quantidade de funcionários, materiais didáticos-

pedagógicos e de consumo (alimentação e higienização) e ao final de cada trimestre, a 

Instituição Educacional elabora o Relatório Informativo de Execução (RIE) dos recursos 

financeiros recebidos e utilizados nesse período à Comissão Gestora que realiza visitas 

semanais à nossa Instituição Educacional. 

A coordenadora pedagógica fica à disposição das professoras e monitoras (atendimento 

individual), por meio de chamada de vídeo no aplicativo (WhatsApp) em dispositivo móvel, e 

de forma presencial duas vezes por semana, as segundas-feiras e quartas-feiras, das 08h às 

12h e das 13h15min às 17h (professoras), para orientar em relação ao planejamento 

individual, roteiro das videoaulas, construção de recursos pedagógicos a serem utilizados (nas 

videoaulas), acompanha o preenchimento dos diários, auxilio em contabilizar a frequência das 

crianças conforme o retorno das atividades, já entregues pelas famílias, solicitação e pesquisa 

de músicas infantis que estejam de acordo com a temática semanal e a faixa etária abordada, 

solicitação e avaliação das atividades de registros a serem entregues para as famílias. 
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Por fim, traça estratégias e planeja ações, para melhor alcançar resultados perante as famílias, 

e transforma o planejamento em relatório de todo o trabalho realizado durante a semana para 

ser enviado para a gestora da SEEDF. 

8.2. FUNCIONAMENTO E NORMAS DA INSTITUIÇÃO 

Para o desenvolvimento das ações pedagógicas ao longo do período remoto, a instituição 

utilizou como documento norteador o “Manual de orientações pedagógicas para o 

atendimento remoto da Educação Infantil”. 

O acompanhamento diário da rotina presencial, é executado com base no “Guia de 

orientações de retorno às atividades presenciais na Instituições Parceiras – IEPs que ofertam 

Educação Infantil”.  

O trabalho pedagógico da instituição é pautado no calendário escolar da SEEDF, para as 

instituições parceiras.  

As orientações seguintes são referentes ao trabalho presencial e permite a compreensão em 

cada ação a ser desenvolvida na rotina integral das crianças na Instituição Educacional. 

 

TERMINOLOGIA 

Terminologia Faixa etária 

Berçário I 4 (quatro) meses até 11 (onze) meses 

Berçário II 1 (um) ano até 1 (um) ano e 11 (onze) meses 

Maternal I 2 (dois) anos até 2 (dois) anos e 11(onze) meses 

Maternal II 3 (três) anos até 3 (três) anos e 11 (onze) meses 

 

8.2.3. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 

ENTRADA E SAÍDA DAS CRIANÇAS  

O atendimento em nossa Instituição Educacional é realizado em jornada de tempo integral, 

com horário de entrada às 7h e saída às 17h compreendendo às 10 horas de atendimento da 

criança na Instituição Educacional de período integral.  

 

TOLERÂNCIA  

A tolerância são 15 minutos tanto para entrada, quanto para a saída da criança que no horário 

da entrada ao chegar após às 07h15min. E no horário da saída após às 17h15min, o pai ou 
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responsável, deverá se direcionar à secretaria para assinar notificação no livro de registro de 

atrasos, e após três notificações, será convocado para uma reunião com a coordenação 

pedagógica e assinatura do termo de compromisso, se ainda persistirem os atrasos, será 

encaminhado ofício ao conselho tutelar. 

 

ENTRADA APÓS O HORÁRIO  

Somente será permitida a entrada da criança após o horário normativo da Instituição 

Educacional, em caso de consulta médica, comprovada por meio de atestado médico entregue 

como justificativa para o atraso e o pai ou responsável deverá informar a secretaria da 

Instituição Educacional. 

 

SAÍDA ANTECIPADA  

A saída antecipada da criança somente será aceita realizada pelos pais ou responsáveis, por 

meio de solicitação por escrito, desde que apresentadas na secretaria no dia da solicitação ou 

registro em bilhete na agenda informando a professora, caso contrário somente após abertura 

do portão para o horário de saída.  

 

CARTEIRINHA  

A carteirinha é um documento interno de identificação da criança, destinado a facilitar a 

dinâmica de saída. A Instituição Educacional fornece 01 (uma) carteirinha para o responsável 

após a matrícula e o responsável que for buscar a criança deverá trazê-la diariamente para 

retirar a criança da Instituição Educacional, porém ao esquecer a mesma, automaticamente 

deverá se direcionar à secretaria e ter em mãos um documento de identidade para solicitar 

autorização de retirada da criança da Instituição Educacional. Em caso de perda, deverá 

solicitar emissão de 2° via, após entrega de boletim de ocorrência. É permitida a retirada da 

criança com cópia autenticada da carteirinha, após informar a secretaria.  

 

AGENDA  

De uso obrigatório para todas as crianças, a agenda escolar é uma ferramenta fundamental 

para organização e acompanhamento da rotina na escola, um elo entre escola e família. A 

escola oferece no inicio do ano letivo gratuitamente uma agenda, porém se houver perda ou 
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extravio da mesma, os pais ou responsáveis devem adquirir outra agenda na secretaria da 

escola. Solicitamos ainda que o preenchimento da página de identificação da agenda esteja 

sempre atualizado e as informações registradas diariamente sejam verificadas dando ciente e 

assinatura. 

 

UNIFORME  

Fornecido pela creche o uniforme é de uso obrigatório para todas as crianças, para que a 

dinâmica de identificação diária aconteça são entregues no inicio do ano letivo 02 (dois) kits, 

onde contém uma camiseta e um short cada kit. É de responsabilidade dos pais ou 

responsáveis o cuidado e higienização dos uniformes, como também a identificação dos 

mesmos, com o nome da criança, sobrenome e turma, para em caso de perda facilitar a 

identificação. Se houver necessidade de envio de roupas a mais para a criança, favor 

identificar a mesma. A Instituição Educacional não se responsabiliza por uniformes, 

roupas ou qualquer objeto perdido sem identificação. 

 

ACHADOS E PERDIDOS  

Os objetos encontrados na Instituição Educacional e não identificados serão encaminhados 

automaticamente para a secretaria escolar da instituição e estarão à disposição.  

 

BRINQUEDOS E OBJETOS  

É proibida a entrada de qualquer tipo de objeto ou materiais diferenciados dos utilizados em 

sua rotina e atividades (jogos, brinquedos, bonecos, aparelhos eletrônicos, etc.) A Instituição 

Educacional não se responsabiliza por objetos de valor trazidos pelas crianças.  

 

ALIMENTAÇÃO  

A Instituição Educacional oferece 05 (cinco) refeições diárias: café da manhã, lanche, almoço, 

lanche da tarde e jantar. As crianças com restrições alimentares possuem cardápio específico, 

semanalmente divulgado na agenda. Qualquer tipo de alteração na alimentação da criança, 

será somente por meio de prescrição médica. Não é permitido e nem necessário a entrada de 

qualquer tipo de alimento na creche, a criança que levar qualquer tipo de alimento na mochila, 

será direcionado imediatamente à secretaria e os responsáveis serão notificados por escrito. 
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ANIVERSARIANTES DO MÊS  

Seguindo os padrões nutricionais exigidos, não é permitida a entrada de nenhum alimento que 

não seja manipulado na Instituição Educacional e considerando o aniversário da criança um 

momento de valorização do eu, mensalmente, na última sexta-feira de cada mês, é realizado 

os aniversariantes do mês, um momento especial e festivo para as crianças que fizeram 

aniversário no mês decorrente, com direito a temática para a festa, música, dança, bolo e 

muita diversão. 

 

MEDICAMENTOS  

A medicalização conforme as orientações pedagógicas da Secretária do Estado de Educação 

do Distrito Federal - SEEDF, segundo a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), 

só poderá ser administrada se o medicamento não for injetável ou inalável, a ser realizado 

desde que o responsável solicite por meio ata (ou autorização) o pedido de administração do 

medicamento segundo posologia indicada, com cópia da receita (prescrição médica), na qual 

deverá constar a identificação da criança, nome do medicamento e posologia (dose a ser 

administrada, quantidade e horário) e ser entregue na mão da Coordenadora pedagógica ou 

Diretora pedagógica no horário da entrada na instituição educacional. Consinderando ainda 

que a receita é válida somente por 30 (trinta) dias a contar de forma contínua da data de 

prescrição, conforme estabelece o Conselho Federal de Medicina e o medicamento “deverá 

vir em sua embalagem original, com todas as informações do rótulo preservadas e com a 

identificação da criança”. (Diretrizes Pedagógicas Operacionais para as Instituições Parceiras 

pag.92). 

 

 

DOENÇAS  

Em caso de criança doente, solicitamos a presença dos responsáveis para que busque à criança 

imediatamente justamente por não existir permissão para medicar. O retorno da criança para 

as atividades educacionais deverá ser conforme orientação médica, comprovada por atestado 

médico e em caso de persistência dos sintomas, levar à criança ao médico e não trazer para à 

Instituição Educacional. Os contatos dos pais e responsáveis devem estar atualizados junto à 

secretaria e na agenda da criança. 
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EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA  

A equipe técnica é composta pelo Diretor presidente Guaranancy Santos Santana, Diretora 

pedagógica Alida Cavalcante de Almeida, Coordenadora pedagógica Jilmara Abadia da Silva, 

Secretária escolar Márcia Machado Coelho e Nutricionista, que são responsáveis pelo 

cotidiano da CEPI, tanto em seus aspectos pedagógicos, quanto administrativos. Segue a 

composição da equipe conforme plano de trabalho:  

• Diretora pedagógica  

• Coordenadora pedagógica  

• Secretária escolar  

• Nutricionista 

• Professores  

• Monitores  

• Cozinheiro  

• Auxiliares de cozinha  

• Auxiliares de serviços gerais  

• Porteiro 

 
 

ATENDIMENTO AOS PAIS  

SETOR HORÁRIO 

Secretaria Segunda a sexta (sem agendamento) de 8h as 17h30min. 

Professoras Terças e quintas (com agendamento) 15h as 16h 

Nutricionista  Segunda a sexta (com agendamento) de 8h as 12h  

Coordenadora pedagógica Terças e quintas (com agendamento) de 15h as 16h 

Direção pedagógica  Segunda a sexta (com agendamento) de 8h as 11h e das 14h às 17h 

 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA CRECHE 

O CEPI Araçá-Mirim conta com estrutura de atendimento as crianças da Educação Infantil 

conforme Projeto do Governo Federal, sem alteração em sua caracterização original e possui:  

• 09 (nove) Salas  

• 01 (um) Brinquedoteca  

• 03 (três) Banheiros masculino 

• 03 (três) Banheiros feminino 
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• 02 (dois) Banheiros PNE (masculino e feminino) 

• 04 (quatro) Lavatórios com água filtrada 

• 01 (um) Cozinha  

• 01 (um) lactário 

• 01(um) Almoxarifado  

• 04 (quatro) Despensas 

• 01 (um) Sala para Direção  

• 01 (um) Sala para Secretaria  

• 01 (um) Sala para Coordenação Pedagógica  

• 04 (quatro) Solários 

• Pátio  

• Parque de Areia e Parque de madeira. 

 

8.3. ROTINA GERAL 

8.3.1. ATENDIMENTO PRESENCIAL E REMOTO 

8.3.1.1. ATENDIMENTO PRESENCIAL 

A rotina presencial da criança deve ser de frequente estimulação em sala de aula, seguida 

conforme a rotina geral, a rodinha para realização de conversa informal é direcionada 

ludicamente, de acordo com os projetos trabalhados sistematicamente. No período da manhã 

são dadas prioridades às atividades cognitivas e físicas, enquanto que as práticas sociais ficam 

concentradas no período da tarde, quando necessário, as rotinas formalizadas são adaptadas às 

necessidades das crianças e a possíveis imprevistos. 

ENTRADA 

ATIVIDADE HORÁRIO LOCAL 

Abertura do portão  07h Pátio 

Tolerância 07h15min. Pátio 

Fechamento do portão 07h20min. Pátio 

Obs.: Após horário de tolerância, a criança só entra na instituição educacional com justificativa e assinatura da 

advertência de atraso, caso entre após o horário em que foi servida a alimentação, a mesma não será ofertada à 

criança, os responsáveis deverão estar cientes. Somente será permitida entrada em caso de apresentação de 

atestado médico. No caso de três atrasos, sem justificativa, será encaminhado ofício ao conselho tutelar. 
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 RECEPÇÃO PROFESSORAS COM CANTIGAS DE RODA 

TURMA HORÁRIO LOCAL 

Berçário I e II 07h até 07h15min Sala 

Maternal I 07h até 07h15min Pátio 

Maternal II 07h até 07h15min Sala 

        

 CAFÉ DA MANHÃ 

TURMA HORÁRIO LOCAL 

Berçário I e II 07h30 min. Sala 

Maternal I 07h30 min. Pátio 

Maternal II 07h45 min. Pátio 

 

 ESCOVAÇÃO 

TURMA HORÁRIO LOCAL 

Berçário I e II 07h45min. Banheiro 

Maternal I 07h45min. Banheiro 

Maternal II 8h Banheiro 

 

RODA DE CONVERSAS 

TURMA HORÁRIO LOCAL 

Berçário I e II 08h Sala 

Maternal I 08h Sala 

Maternal II 08h15min. Sala 

Obs.: Verificar horário da utilização semanal do pátio, parque e solário para a realização das        

atividades conforme campo de experiência e necessidade adequando ao planejamento. 

       

ATIVIDADES / CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: 

HORÁRIO  SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

08h15min. 

Berçários e 

Maternais I 

 

 

 

08h30min. 

Maternais II 

Espaços, 

tempos,  

quantidade, 

relações e 

transformações 

 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação 

Traços, sons, 

cores e 

formas 

 

 

 

 

Corpo, gestos 

e 

movimentos 

O eu, o outro e 

o nós 

 

 

 

 

Espaços, 

tempos, 

quantidade, 

relações e 

transformações 

 

Escuta, fala, 

pensamento 

e 

imaginação 

 

 

 

Traços, 

sons, cores e 

formas 

 

Corpo, 

gestos e 

movimentos 

 

 

 

Traços, 

sons, cores e 

formas 
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BANHO MATINAL BERÇÁRIO 

TURMA HORÁRIO LOCAL 

Berçário I  9h Banheiro / sala 

Berçário II 9h Banheiro / sala 

 

 

PARQUE DE AREIA 

  

 

PARQUE DE MADEIRA 

 

 PÁTIO/VELOTROL 

Horários Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

8h às 09h20min Berçário II Berçário I Mat. I A Mat. I B Mat. I C 

14h30m às 15h30min Mat. II B Mat. II A Mat. II C Mat. II D Eventos 

Obs.: Caso a turma indicada não esteja utilizando o horário do pátio, ou previamente 

combinado conforme planejamento, o espaço estará liberado para as outras turmas.  

      

BRINQUEDOTECA 

 

SOLÁRIO 

TURMA HORÁRIO 

Berçário I 08h as 9h 

Berçário II 09h as 10h 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

8h às 9h20min Mat. I A,  

B, C 

Mat. II C e D Berçários I e 

II 

Mat. II A, B Mat. I A,  

B, C 
14h30min  às 

15h30min 
-------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

8h às 9h20min Berçário II Mat. II 

 A e B 

Mat. I  

A, B, C 

Mat. II  

C e D 

------------- 

14h30min às 15h30min Berçário 

I 

------------- ------------- -------------- ------------- 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

8h às 9h20min Mat. I A Mat. I B Mat. I C Mat. II A Berçário II 

14h30min às 15h30min Mat. II B Mat. II C Mat. II D Livre Berçário I 
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Maternal I A 08h as 9h 

Maternal I B 09h as 10h 

Maternal I C 08h as 9h 

Maternal II A 09h as 10h 

Maternal II D 08h as 9h 

Maternal II C 09h as 10 

Maternal II B A combinar 

Obs.: Esse local e horário pode ser utilizado diariamente para banho de sol e realização de 

atividades com as crianças, em caso de uma das turmas não estiver utilizando, poderá usufruir 

do espaço. 

 

COLAÇÃO 

TURMA HORÁRIO LOCAL 

Berçário I e II 09h30min. Sala 

Maternal I 09h30min. Sala 

Maternal II 09h30min. Sala 

Obs.: Esse lanche ofertado às crianças pode ser realizado no solário ou mesmo no pátio, 

conforme dinâmica que o professor regente escolher. 

 

ATIVIDADES /CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 

HORÁRIO  SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

09h45min. 

Berçários e 

Maternais I 

Maternais II 

Espaços, 

tempos, 

quantidade, 

relações e 

transformações. 

 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação. 

Traços, sons, 

cores e 

formas. 

 

Corpo, 

gestos e 

movimentos. 

O eu, o outro e 

o nós. 

 

Espaços, 

tempos, 

quantidade, 

relações e 

transformações. 

 

Escuta, fala, 

pensamento 

e 

imaginação. 

 

Traços, 

sons, cores 

e formas. 

 

Corpo, 

gestos e 

movimentos. 

 

Traços, 

sons, cores e 

formas. 

 

 

 ALMOÇO 

TURMA HORÁRIO LOCAL 

Berçários I e II 10h40min. Sala 

Maternais I 10h40 min. Pátio 

Maternais II 10h55min. Pátio 

 

SONINHO 

TURMA HORÁRIO LOCAL 

Berçário I e II 11h30min. Sala/toca 
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Maternal I 11h30min. Sala/toca 

Maternal II 11h45min. Sala 

Obs.: Preparar o ambiente previamente, conforme rotina da turma, para no retorno do almoço, 

aconteça a escovação e a sala organizada para o soninho. 

        

 DESPERTAR 

TURMA HORÁRIO LOCAL 

Berçário I e II 13h50min. Sala/toca 

Maternal I 13h50min. Sala/toca 

Maternal II 13h50min. Sala 

        

LANCHE 

TURMA HORÁRIO LOCAL 

Berçário I e II 14h Sala 

Maternal I 14h Sala 

Maternal II 14h Sala 

 

 

  ATIVIDADES / CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 

HORARIO SEGUNDA TERÇA  QUARTA  QUINTA  SEXTA 

Maternal II 

A, B, C e D 

14h15min. 

Corpo, 

gestos e 

movimentos. 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação. 

Traços, 

sons, cores 

e formas. 

Espaços, 

tempos, 

quantidade, 

relações e 

transformações. 

O eu, o 

outro e o 

nós. 

Berçário I e 

II, 

Maternal I 

A, B e C 

15h 

Corpo, 

gestos e 

movimentos. 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação. 

Traços, 

sons, cores 

e formas. 

Espaços, 

tempos, 

quantidade, 

relações e 

transformações. 

O eu, o 

outro e o 

nós. 

Berçário I e 

II, 

Maternal I 

A, B e C 

15h25min. 

Corpo, 

gestos e 

movimentos. 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação. 

Traços, 

sons, cores 

e formas. 

Espaços, 

tempos, 

quantidade, 

relações e 

transformações. 

O eu, o 

outro e o 

nós. 

Maternal II 

C e D 

15h 

Corpo, 

gestos e 

movimentos. 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação. 

Traços, 

sons, cores 

e formas. 

Espaços, 

tempos, 

quantidade, 

relações e 

transformações. 

O eu, o 

outro e o 

nós. 
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Maternal II 

A e B 

15h30min. 

Corpo, 

gestos e 

movimentos. 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação. 

Traços, 

sons, cores 

e formas. 

Espaços, 

tempos, 

quantidade, 

relações e 

transformações. 

O eu, o 

outro e o 

nós. 

Obs.: Respeitar horário conforme planejamento e organização de horário para o banho. 

  

 

 BANHO VESPERTINO E ESCOVAÇÃO GERAL 

TURMA HORÁRIO LOCAL 

Berçário I  14h30min. Banheiro / sala 

Berçário II 14h30min. Banheiro / sala 

 

TURMA HORÁRIO 

Meninos 

LOCAL HORÁRIO 

Meninas 

LOCAL 

Maternal I A 14h30min. Banheiro MIA 14h45min. Banheiro MIA 

Maternal I B 14h45min. Banheiro MIB 14h30min. Banheiro MIB 

Maternal I C 14h30min. Banheiro MIA 14h45min. Banheiros 

 

TURMA HORÁRIO 

Meninos 

LOCAL HORÁRIO 

Meninas 

LOCAL 

Maternal II A 15h. Banheiro meninos 15h15min. Banheiro meninas 

Maternal II B 15h15min. Banheiro meninos 15h Banheiro meninas 

Maternal II C 15h30min. Banheiro meninos 15h45min. Banheiro meninas 

Maternal II D 15h45min. Banheiro meninos 15h30min. Banheiro meninas 

        

JANTAR 

TURMA HORÁRIO LOCAL 

Berçário I e II 15h50min. Sala 

Maternal I 15h50min. Pátio 

Maternal II 16h10min. Pátio 

 

HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL PARA SAÍDA 

TURMA HORÁRIO LOCAL 

Berçário I e II 16h05min. Sala 

Maternal I 16h05min. Sala 
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Maternal II 16h25min. Sala 

 

 SAÍDA 

ATIVIDADE HORÁRIO LOCAL 

Recolher carteirinha 16h40min. Portão 

Abertura do portão  16h45min. Pátio 

Tolerância 17h15min. Pátio 

Fechamento do portão 17h30min. portão 

Obs.: Após horário de tolerância, a instituição educacional entra em contato com os 

responsáveis e caso o mesmo não atenda ou não busque a criança em 15 minutos, a criança 

será encaminhada ao conselho tutelar. Mesmo com justificativa do atraso o responsável 

deverá assinar advertência e no caso de três atrasos, sem justificativa, deverá assinar o termo 

de compromisso e se ainda houver descumprimento do mesmo, será encaminhado ofício ao 

conselho tutelar, podendo até mesmo comprometer a vaga da criança. 

 

COORDENAÇÃO DAS PROFESSORA E MONITORAS (Planejamento) 

COORDENAÇÃO DIA HORÁRIO 

Professoras Berçários e Maternais I Segunda – Quarta 14h30min. as 17h 

Professoras Maternais II Segunda – Quarta 14h30min. as 17h 

Monitoras  Quinta 8h45min. as 9h30min. 

 

ESCALA DA MUSICALIDADE NO REFEITÓRIO 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Berçários/Todos MI A MI B MI C Monitoras 

MII A MII B MII C MII D Monitoras 

8.3.2. ATENDIMENTO REMOTO: 

A instituição traçou ações considerando o calendário escolar da SEEDF (Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal) para instituições parceiras e o enfrentamento da pandemia.  

 

Atividades de Registro: Planejametno e impressão de atividades mensalmente respeitando a 

faixa etária das crianças, com temática sazonais e buscando uma abordagem lúdica, 

valorizando a importância do “brincar” enquanto realizam as atividades, não perdendo a 

capacidade de interação, comunicação e curiosidade.  
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A entrega das Atividades de Registro para as famílias, acontecerá na instituição em formato 

Drive Thru, tomando os devidos cuidados conforme as orientações da OMS (Organização 

Mundial de Saúde). As Atividades de Registro serão organizadas por Ciclos. 

 

Devolutiva das Atividades Registro realizadas: As famílias devolverão as atividades 

realizadas pelas crianças, no mesmo período em que comparecerão na instituição para pegar o 

próximo Ciclo. Essa devolutiva é importante, tendo em vista a análise e avaliação do 

desenvolvimento e aprendizagem da criança, bem como o controle da frequência da criança.  

Ao longo das semanas as famílias serão incentivas a enviarem por meio do aplicativo do 

WhatsApp, registro de fotos ou vídeo, da criança realizando as atividades propostas. 

De acordo com o planejamento organizado para entrega das atividades, a instituição entrará 

em contato com as famílias por meio de ligações telefônicas e mensagens encaminhadas via 

aplicativo do WhatsApp em dispositivo móvel, para orientar quanto a data de entrega do 

próximo Ciclo de atividades. 

Todas as famílias serão orientadas da necessidade de buscar as atividades, desde a entrega do 

1° Ciclo. A cobrança dos ausentes será feita semanalmente por meio de mensagens via 

aplicativo (WhatsApp) em dispositivo móvel, ligações telefônicas e envio de e-mail, tudo 

devidamente registrado para controle interno da instituição.  

 

Relatório Descrito Individual do Aluno - RDIA: Ao final de cada semestre serão emitidos 

pelas professoras e entregue para as famílias, o Relatório Descrito Individual do Aluno - 

RDIA, com a finalidade de partilhar o processo de desenvolvimento e aprendizagem da 

criança matriculada na instituição, baseando-se nas observações feitas por meio das atividades 

de registro entregues mensalmente e realizadas com auxílio da família em casa, envio (pelas 

famílias) de registro de imagens e vídeos através de dispositivo móvel, via aplicativo do 

WhatsApp e informações compartilhadas pelas famílias sobre o desenvolvimento da criança, 

que serão encaminhadas através de instrumento disponibilizado pela instituição por meio do 

Formulário Google. 

 

Kits Pedagógicos: Para a realização das Atividades de Registro, a instituição disponilibizará 

para as famílias kits pedagógicos, conforme os comandos propostos nas referidas atividades. 
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Videoaula das professoras: Semanalmente serão planejadas e produzidas as videoaulas pelas 

professoras (por turma), de acordo com a temática semanal, voltadas para o desenvolvimento 

e aprendizagem das crianças, respeitando o tempo máximo 3 (três) minutos, pois as nossas 

crianças são bebês e crianças muito pequenas (04 meses a 3 anos e 11 meses) em razão do 

tempo de exposição a tela. As videoaulas utilizam como recurso, dispositivo móvel para 

gravação, material pedagógicos, aplicativos para edição de vídeo e site de compartilhamento 

de vídeos musicais infantis. 

Videoaulas da nutricionista: Semanalmente será postada a videoaula da nutricionista, que 

traz dicas e orientações nutricionais, para estimular a criança no desenvolvimento de bons 

hábitos alimentares. Os vídeos serão desenvolvidos a partir das temáticas semanais. 

Vídeos musicais infantis: Serão encaminhados semanalmente via aplicativo (WhatsApp) 

para os grupos das famílias, sugestões de vídeos musicais infantis previamente selecionados 

de sites de compartilhamento, levando em consideração a temática da semana, propondo para 

as crianças e suas famílias, controlar gradualmente o próprio movimento, aperfeiçoando e 

ajustando suas habilidades motoras e habilidades para trabalhar em grupo. O equilíbrio faz 

parte do universo infantil, amplia o vocabulário, sensações e sentimentos. Nesse contexto a 

instituição propõe ações de acordo com a proposta da SEEDF, voltada para a VIII (2020) e IX 

(2021) Plenarinha: “Musicalidade das infâncias: de cá, de lá, de todo lugar”, onde devemos 

promover ações em parceria com as famílias para o desenvolvimento musical da criança 

mesmo remotamente. 

Aula on-line: Quinzenalmente a instituição ofertará para as crianças aula ON-LINE, um 

encontro virtual entre a professora e os coleguinhas, respeitando a faixa etária dos pequenos e 

o tempo de exposição às telas. A professora e a turminha, no dia e horário respectivo da 

turma, irão se reunir via Google Meet (com auxílio da família), para tanto será enviado um 

link no grupo da turma em aplicativo (WhatsApp) no dispositivo móvel. Mesmo com os 

encontros virtuais, a rotina semanal remota continuará acontecendo, e as famílias tem total 

liberdade para realizar com as crianças nos dias e horários mais confortáveis de acordo com a 

dinâmica pessoal de cada família.  

Vídeo das monitoras: Serão construídos a partir do planejamento das atividades de registros 

feitos pelas professoras. Os vídeos demonstrarão e orientarão as famílias e as crianças, de 
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forma lúdica, como realizar as Atividades de Registro. Propondo envolver sensações táteis e 

percepção, podendo favorecer o desenvolvimento corporal. 

Sábado Letivo Temático 

Conforme previsto no calendário escolar da SEEDF das parceiras 2021, a instituição realizará 

junto as famílias encontros on-line via Google Meet, oportunizando as crianças e as 

professoras o fortalecimento do vínculo afetivo. A interação das famílias, contribuirá para o 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças.  

Plataforma Google – Sala de Aula: Todas as famílias foram orientadas quanto ao acesso as 

videoaulas e atividades de registros, postadas semanalmente nas Salas de Aula da Plataforma 

Google, semanalmente pelas professoras. 

8.3.3. PLANO DE AÇÃO PARA O POSSÍVEL RETORNO: 

Diante do período delicado de enfrentamento da emergência de saúde pública, decorrente do 

Coronavírus (COVID-19) e isolamento social, decretado pelo Governo do Distrito Federal, o 

presente plano de ação visa listar ações imprescindíveis na dinâmica escolar, consideradas 

como forma de segurança e saúde para as crianças e colaboradores da Instituição, com intuito 

da prática regular em comum acordo entre família e escola, para assim viabilizar as aulas 

presenciais (em anexo). 

8.4. ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS 

PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 

A educação atual remete a diversos desafios não apenas teóricos, mas também as situações 

práticas do processo educativo, ao pensar em educação e se adequar à realidade não perdendo 

de vista a postura do educador com um olhar amplo, voltado para temas diversificados como 

ética, ecologia, lazer, participação, esperança, cultura, economia, direitos humanos, arte, 

globalização, interdisciplinaridade e etc. Em harmonia com a instituição o educador e demais 

profissionais buscam interagir com o meio e reconhecer as diferenças do outro, por sua vez a 

instituição participa das formações propostas conforme o calendário da Instituição 

Educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal, são realizadas coordenações 

pedagógicas para as professoras e monitoras semanalmente em momentos diferenciados, as 

mesmas são orientadas sobre o planejamento, diário de bordo e as atividades a serem 

desenvolvidas de acordo com os eixos integradores do currículo da educação infantil, 

seguindo os campos de experiência do currículo em movimento, que orientam e organizam de 
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forma criativa atividades lúdicas por meio de projetos e relacionam temas abordados com 

ênfase social, durante o tempo destinado à semana pedagógica destina tempo de formação 

para concepções de informações, como palestras, treinamentos e atividades voltadas para a 

metodologia e atuação da pedagogia sistêmica.  

Durante o período remoto, foram realizadas formações via Google Meet, com a participação 

de representantes da área da saúde e nutrição na semana pedagógica, assim como 

Coordenações Pedagógicas, reuniões regulares com as famílias, acompanhamento de “Lives” 

promovidas pelas SEEDF e pela Regional de Ensino de Sobradinho, formação para o corpo 

pedagógico voltado para prevenção e cuidados contra a COVID-19, participação em projetos 

voltados para valorização e cuidados com a saúde e bem estar de todos. 

8.5. METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS  

Ensinar em um mundo altamente globalizado e em constante mudança, busca interpretar e 

entender as formas de ensinar e para fazer a criança na sociedade, compreender as influências 

do meio que está inserido é desafio constante do corpo pedagógico. Adotar a utilização de 

projetos educacionais permite a crianças transformar situações, realizar mudanças e criar 

momentos felizes, enquanto a metodologia e recursos exploram os campos de experiências 

envolvimento da prática pedagógica através das brincadeiras que estimula a criança a atingir 

um nível de compreensão e habilidades, influenciando no processo de 

aprendizado/desenvolvimento. Compete à instituição educacional oferecer as crianças 

momentos de conversas, experimentos, explorar objetos, interação com diferentes faixas 

etárias, vivencias em espaços e ambientes diferenciados, respeitando a individualidade e 

considerando conhecimentos prévios somados como instrumentos metodológicos em favor da 

investigação, da observação do desenvolvimento individual e sua integração com o ambiente 

social. 

Durante o período remoto foram entregues mensalmente pela instituição, atividades impressas 

juntamente com o Kit Pedagógico para realização da mesma. As famílias devolveram as 

atividades realizadas pelas crianças, no mesmo período em que compareceram na instituição 

para pegar o próximo Ciclo. Desse modo computando a frequência da criança. Semanalmente 

foram postadas videoaulas planejadas pelas professoras no aplicativo de WhatsApp em 

dispositivo móvel, bem como na Plataforma Google Sala de Aula. 
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9. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

A permanente observação e seu registro diário por meio de check list, sobre o 

desenvolvimento da criança e considerações plausíveis de situações adversas ao realizar as 

atividades propostas permite refletir sobre a aprendizagem da criança na educação infantil. 

Efeitos e ações do pensamento das crianças e diferenças culturais contribuem e embasam no 

repensar do educador que em contato com a criança relata suas percepções de conhecimento. 

9.1. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

Ao explorar diferentes campos de experiências na tentativa de não fragmentar os 

conhecimentos e observar a construção do pensamento e do conhecimento da criança, suas 

necessidades e interesses na tentativa de não fragmentar os conhecimentos e considerar a 

amplitude do saber, propõe desafios, condições e recursos que permitem aprender, 

respeitando suas individualidades. A instituição educacional deve investigar diariamente o 

mundo individual de cada criança por meio de observações sistemáticas realizadas com 

registros em portfófios e relatórios que compõe semestralmente o Relatório Descritivo 

Individual do Aluno – RDIA que estreita laços entre instituição educacional e família, além de 

acompanhar evolução no desenvolvimento global das crianças, de acordo com as experiências 

vivenciadas pelas mesmas.  

Para acompanhar a família e auxiliar nesse novo formato de aprendizagem, foram realizadas 

ligações telefônicas com o intuito de compreender a nova rotina das crianças em casa e 

acompanhar a realização das atividades propostas pela instituição.  

Foram elaborados instrumentos de pesquisa por meio do Formulário Google, com o objetivo 

de investigar e fragmentar conhecimento para construir o Relatório Descritivo Individual do 

Aluno – RDIA. Análise realizada por meio de registros de fotos e vídeos enviadas pelas 

famílias, com objetivo de investigar o mundo individual de cada criança, observando o 

desenvolvimento, interação e participação das mesmas. 

9.2. CONSELHO DE CLASSE 

Visando realizar a análise ética de desenvolvimento individual de cada criança e incluir seu 

resultado final, o conselho de classe regulamentado pela Resolução nº 1/2012 – CEDF se 

torna obrigatório em todas as etapas do ensino, pois acompanha e avalia formativamente seu 

desempenho ao evidenciar necessidades, intervenções a serem realizadas, progressos e 

estratégias pedagógicas a serem adotadas como ações de subsídios, ao ser realizado por turma, 
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no final de cada semestre ou esporádicamente quando necessário, contando com a 

participação da Diretora pedagógica, a coordenadora pedagógica, nutricionista, professora 

regente e monitora da turma que deverão abordar o desempenho das crianças, fatores externos 

e demais aspectos que interferem na organização curricular, seu registro será por meio de ata 

digitada, contendo resumo, resoluções ou encaminhamentos, conclusões e a assinatura de 

todos os membros presentes. 

O Conselho de Classe foi realizado via Google Meet, no período remoto e contou a 

participação do corpo pedagógico da instituição. 

9.3. MATRIZ CURRICULAR  

Mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, avaliar é uma ação 

indispensável para compreender, validar ou redimensionar o trabalho pedagógico no sentido 

de compreender os processos e não os produtos das atividades, assim por meio das 

brincadeiras e interações com o meio, como se apropiam do patrimônio cultural da 

humanidade, como se socializam e desenvolvem a criatividade, a imaginação, as experiências 

e vivências. 

10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

Na semana pedagógica foi realizado o estudo do Currículo em Movimento do Distrito Federal 

da Educação Infantil, assim pontuou-se suas atualizações conforme os campos de 

experiências e posteriormente durante esse mesmo período, deu-se ênfase ao planejamento 

anual das turmas respeitando os eixos integradores e transversais, especificando os campos a 

serem trabalhados no decorrer do ano letivo. 

Durante as coordenações pedagógicas, foi possível realizar a montagem e atualização de 

projetos baseados no currículo a serem desenvolvidos no decorrer do ano letivo. As 

coordenações aconteceram semanalmente em dois momentos: segundas e quartas-feiras. 

No momento em que professores não estão em sala (na coordenação), as monitoras assumem 

a turma com atividades propostas e planejadas junto à coordenadora pedagógica em momento 

destinado ao planejamento coletivo das monitoras, respeitando a temática semanal e os 

campos de experiência. 

Respeitando a metodologia adotada e a organização curricular, todas as atividades propostas à 

serem realizadas com as crianças estão em concordância ao Currículo em Movimento, com a 

pedagogia sistêmica e em prol do desenvolvimento da criança por meio das leis do amor: 
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equilíbrio, ordem e pertencimento, que direcionam o estímulo de toda a aprendizagem a ser 

realizada com as crianças, suas origens, história de vida considerando e possibilitando 

acompanhar e reconhecer da criança de forma individual de acordo com suas informações 

adquiridas e sua socialização com os demais. 

Durante o período de enfrentamento da pandemia, manteve-se a mesma organização 

curricular, respeitando a metodologia, contanto com a contribuição da família numa parceria 

no desenvolvimento e aprendizagem da criança. 

As famílias por sua vez participam por meio de reuniões informativas, passaram a contribuir 

coletivas informativas, contribuem ao responder o questionário socioeducativo para a 

realização desta proposta, porém individualmente quando necessário são sinalizadas para vir à 

instituição educacional e realizar conversa sobre o comportamento e desenvolvimento da 

criança na instituição educacional junto à professora e coordenadora pedagógica. 

Semestralmente participam da reunião de entrega de relatório individual do aluno - RDIA e 

suas atividades, além de eventos com apresentações artísticas e cultural em culminância ao 

desenvolvimento dos projetos. 

Buscando atender as famílias e consequentemente elaborar projetos que possam estabelecer 

vínculos afetivos, compartilhar saberes, reorganizar e recriar experiências, favorecer 

vivênvias, inovar e criar cultura dentro de uma convivência, aproximando instituição e 

família, foi elaborado um Plano de Ação (em anexo).  

A seguir serão apresentados os 5 (cinco) campos de experiências estabelecido no currículo em 

movimento do Distrito Federal, que objetivam a aprendizagem e o desenvolvimento da 

criança, divididos por bimestre. 

10.1. EIXOS INTEGRADORES DE CADA ETAPA/MODALIDADE 

 

 

Berçário I 

 

Eixos 

integradores 

Educar, cuidar, brincar e interagir 

Eixos 

transversais 

Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos 

humanos e Educação para a sustentabilidade. 

 

1° Bimestre 
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                                                Campos de experiências 

 

 

 

 

 

O EU, O OUTRO E O 

NÓS 

 

• Participar de festejos e datas comemorativas, explorando a 

história, as tradições e os motivos pelos quais são 

comemorados. 

• Vivenciar ações de cuidado consigo e com os outros. 

• Perceber e experimentar as possibilidades do próprio corpo, 

de movimentos e expressões. 

• Observar sua imagem no espelho e em diferentes fotografias. 

• Conhecer sua história de vida, individual e coletiva, por meio 

de apreciação de fotografias e construção de álbuns 

fotográficos. 

• Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando 

gestos, balbucios, palavras. 

• Perceber seu corpo e expressar suas sensações em momentos 

de alimentação, higiene, brincadeira e descanso. 

• Passear pelas imediações da instituição de Educação Infantil. 

• Interagir com crianças de diferentes faixas etárias e com 

adultos, percebendo que suas ações têm efeitos nas outras 

pessoas e constituindo relações de amizade. 

• Interagir com crianças de diferentes faixas etárias e com 

adultos ao experimentar espaços, objetos e brinquedos. 

• Perceber a importância da higiene após atividades que 

envolvam tinta, areia, terra, bem como antes e após as 

refeições, desenvolvendo atitudes de saúde e bem-estar 

individual e coletivo. 

• Experimentar novos alimentos, líquidos, pastosos e sólidos, 

com ênfase nos sabores, cheiros e cores. 

• Perceber o ambiente de educação coletiva como um local 

afetivo e protetor, que lhe transmite segurança e acolhimento.  

• Experimentar a capacidade de fazer escolhas (por brinquedos, 

alimentos, atividades). 

• Perceber que existem diferentes formas de se comunicar com 

as demais pessoas do convívio social. 

• Perceber as diferentes profissões existentes e sua importância 

para a vida em sociedade. 

• Perceber os diferentes meios utilizados para transporte de um 

lugar a outro. 

 

 

 

• Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente 

emoções, necessidades e desejos. 
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CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS 

 

• Interagir, de forma individual e coletiva, em brincadeiras 

livres e dirigidas, jogos verbais etc. 

• Experimentar atividades que envolvam sensações táteis e 

percepção das partes do próprio corpo. 

• Vivenciar atividades que envolvam habilidades de 

locomoção: arrastar e rolar. 

• Conhecer brincadeiras e jogos com diferentes materiais e 

formas de apresentação. 

• Interagir, com crianças de diferentes faixas etárias e com os 

adultos, em atividades de locomoção (rastejar, rolar, sentar, 

ficar em pé etc.), de variadas formas (rápido, devagar, câmera 

lenta). 

• Desenvolver as habilidades locomotoras de arrastar, sentar, 

engatinhar, levantar e correr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAÇOS, SONS, 

CORES E FORMAS 

 

• Tatear tintas coloridas. 

• Manusear objetos e brinquedos coloridos. 

• Explorar sons produzidos com objetos do cotidiano e 

materiais reutilizáveis. 

• Expressar-se vocalizando balbucios, primeiras palavras e sons 

vocais diversos. 

• Escutar diferentes fontes sonoras: 

* corpo (balbucios, vocalizações, onomatopeias e palmas);  

* natureza (sons da chuva, do vento, de animais, das folhas 

secas, pedras, dentre outros);  

* objetos cotidianos e materiais reutilizáveis (caixas de papelão, 

potes de plástico, panelas, colher de pau, madeira, garrafas, 

tampinhas, dentre outros). 

• Ouvir músicas folclóricas, erudita e popular. 

• Ouvir músicas cantadas intercaladas de canto e momentos de 

silêncio. 

• Ouvir músicas cantadas com variações da intensidade do som 

(forte/fraco) e perceber a intensidade por meio da vibração, 

tateando caixas de som durante a execução de músicas. 

• Observar imagens por meio de fotografias, pinturas e objetos. 

• Manipular objetos do cotidiano e materiais reaproveitáveis 

produzindo sons livremente. 

• Ouvir músicas cantadas com variações da altura do som 

(agudo/grave). 

• Experienciar diferentes sentimentos em brincadeiras de 
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esconder e mostrar o rosto e objetos. 

• Experienciar elementos visuais e sonoros de representação 

teatral. 

• Observar fantasias utilizadas em brincadeiras de faz de conta. 

• Brincar com diferentes brinquedos de materiais alternativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

 

• Expressar-se livremente, utilizando vocalizações com seus 

pares de diferentes idades e com os adultos. 

• Vivenciar diferentes formas de expressão para se comunicar 

(sorriso, choro, beijo, balanço da cabeça negativa ou afirmativa 

etc.). 

• Perceber a existência de meios de comunicação entre 

humanos. 

• Participar de situações de escuta de textos em diferentes 

gêneros textuais (poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, 

anúncios etc.). 

• Vivenciar momentos de conversa com crianças da mesma 

idade, de idades diferentes e com adultos. 

• Observar a oralidade como forma de manifestar desejos, 

necessidades e opiniões. 

• Vivenciar conversas em grupos com crianças de diferentes 

faixas etárias e com os adultos. 

• Ouvir canções e histórias de diferentes culturas. 

• Perceber que possui um nome, entendendo sua utilidade como 

elemento de identificação pessoal. 

• Vivenciar brincadeiras relacionadas à fala do próprio nome. 

• Ter contato com alguns dos suportes convencionais e 

incidentais dos gêneros textuais (revista, jornal, rádio, TV, 

computador, faixas, muros, paredes, janelas de veículos etc.). 

• Observar situações comunicativas. 

• Ter contato com letras, números e desenhos, entre outros 

sinais gráficos. 

• Vivenciar diferentes posições espaciais e corporais (sentado, 

em pé, deitado de bruços, entre outras) para desenhar. 

• Desenvolver a oralidade. 

 

 

 

 

 

• Participar de atividades de contagem oral em situações 

diversas (canções, histórias, brincadeiras). 

• Perceber cores nos ambientes, na natureza, em brinquedos e 

objetos. 

• Perceber a ação humana na preservação do meio ambiente. 
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ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

 

• Experimentar alimentos diversos a fim de constituir uma 

relação saudável com a alimentação. 

• Observar elementos da natureza: sol, ar, água e solo. 

• Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, 

experimentando e fazendo descobertas. 

• Manipular e experimentar o espaço por meio de experiências 

de deslocamento de si e dos objetos.  

Explorar os espaços da instituição de Educação Infantil. 

• Observar objetos e materiais utilizados em diferentes 

atividades no dia a dia. 

• Participar de atividades de cuidados com os objetos e 

materiais de uso coletivo e individual. 

• Explorar, por meio dos sentidos, as características dos 

elementos naturais, dos materiais e do ambiente: quente, frio, 

liso, áspero, grosso, fino, doce, salgado, amargo, azedo, fortes e 

fracos etc. 

• Ampliar o conhecimento do mundo, por meio da observação, 

exploração e interação com objetos, materiais e pessoas do seu 

convívio. 

• Observar fenômenos da natureza (chuva, raio, relâmpago, 

vento) e experimentar as sensações causadas por eles. 

 

2° Bimestre 

Campos de experiências 

 

 

 

 

O EU, O OUTRO E O 

NÓS 

 

• Manusear materiais diversos (papel, papelão, embalagens, 

objetos, dentre outros) em diferentes planos, texturas e espaços. 

• Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas 

brincadeiras e nas interações das quais participa. 

• Experimentar a capacidade de fazer escolhas (por brinquedos, 

alimentos, atividades). 

• Participar de atividades que envolvam histórias, brincadeiras, 

jogos e canções que digam respeito às tradições culturais de sua 

comunidade e de outros grupos. 

• Perceber as diferentes profissões existentes e sua importância 

para a vida em sociedade. 

• Ouvir histórias sobre Brasília e curiosidades que envolvem 

esse contexto. 

 

 

 

• Vivenciar diversas manifestações culturais, como 

brincadeiras, brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos e 
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CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS 

 

canções tradicionais (pipa, cantigas de roda, pega-pega, cabra-

cega, barra-manteiga, corda, pião, ciranda, esconde-esconde, 

elástico, bambolê etc.) e demais manifestações que digam 

respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outras. 

• Vivenciar situações que exercitem os músculos da face por 

meio de brincadeiras, jogos e ginásticas (fazer caretas diversas; 

assoprar apitos, línguas de sogra, penas, chama de vela, balão 

de ar; mastigação; imitar os sons produzidos pelos animais; 

fazer bolhas de sabão; jogar beijos etc.). 

• Perceber as conquistas corporais e dos colegas. 

• Interagir com outras crianças e com adultos por meio dos 

movimentos. 

• Participar de danças folclóricas (quadrilhas, brincadeiras de 

roda, brinquedos cantados etc.). 

• Participar de passeios e conversas com os bebês na instituição 

e/ou nas proximidades. 

• Desenvolver o equilíbrio pela posição de sentar, andar e ficar 

parado, de modo a tonificar sua musculatura. 

• Perceber diversas formas de comunicação (gestual e verbal). 

• Manusear objetos com uma ou ambas as mãos, para perceber 

o seu aspecto físico. 

• Manusear diferentes brinquedos de materiais alternativos. 

• Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e 

interações em ambientes acolhedores e desafiantes. 

• Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu 

bem-estar. 

• Perceber sensações e ritmos por meio de movimentos 

corporais associados a diferentes sons. 

• Experimentar situações que evidenciem seus limites e 

potencialidades corporais. 

• Experimentar atividades de relaxamento em diferentes 

contextos e situações. 

• Vivenciar diferentes situações motoras com objetos diversos 

(altos, baixos, curtos, compridos, finos, grossos, largos, 

estreitos, cheios, vazios etc.). 

• Vivenciar situações que desenvolvam a percepção de 

lateralidade. 

• Manipular, em suas brincadeiras, objetos de diferentes 

tamanhos, formas, texturas e pesos (latas, caixas de papelão, 

copos plásticos, bastões de madeira, bolas de meia, sacos de 
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estopa, pedaços de espuma, EVA etc.). 

• Manipular objetos e materiais de formatos e tamanhos 

variados para desenvolver força e coordenação motora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAÇOS, SONS, CORES 

E FORMAS 

 

• Observar partes de seu corpo. 

• Assistir teatro de sombras, pantomima, fantoches, bonecos, 

máscaras, entre outras possibilidades. 

• Escutar cantigas e canções marcadas com palmas, sua 

pulsação rítmica – tempo forte da música e da palavra. 

• Manusear algodão, esponjas, brinquedos, dentre outros 

materiais, para sentir as diferentes texturas. 

• Experienciar livremente o contato com materiais diversos 

(gizão de cera; papéis de tamanhos, cores, texturas e formatos 

variados; tintas variadas; materiais de pintura; esponjas; entre 

outros). 

• Observar figuras humanas, de animais e de objetos, 

atribuindo-lhes nomes. 

• Manusear livros de diferentes tamanhos e materiais (tecido, 

EVA, plástico e/ou papel). 

• Olhar imagens dispostas em variados suportes (fotografias, 

pinturas e objetos). 

• Ter contato com a produção artística de outras crianças. 

• Observar figuras humanas, de animais e de objetos 

livremente. 

• Vivenciar movimentos corporais por meio de vários tipos de 

sons e músicas. 

• Escutar os sons de brinquedos e objetos que emitem sons 

variados. 

• Ouvir músicas usando livremente materiais de registro (tinta, 

giz colorido, dentre outros). 

• Participar de atividades com músicas usadas como fundo para 

realização de trabalho corporal livre. 

• Observar dramatizações de histórias, apresentações e jogos 

teatrais. 

 

 

 

 

 

 

 

• Perceber as relações de interdependência entre os seres vivos. 

• Vivenciar situações individuais e coletivas de leitura. 

• Acompanhar leituras por meio de ilustrações. 

• Escutar e tentar imitar as palavras que são pronunciadas. 

• Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e 

apresentação de músicas. 
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ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

 

• Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, 

observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-

leitor (modo de segurar o livro e de virar as páginas). 

• Perceber que o som produzido por seu corpo é uma maneira 

de comunicação, iniciando a emissão de vocalizações. 

• Vivenciar o contato com diferentes tipos de livros. 

• Manusear diferentes suportes literários com a finalidade de 

observar as formas, texturas, cores e ilustrações. 

• Explorar diferentes materiais que riscam (giz de cera, tinta 

guache, cola colorida, carvão), percebendo como elementos 

culturais (processo do grafismo). 

• Observar e manusear letras de diferentes cores e texturas, 

tamanhos e formatos. 

• Observar a exposição de ideias e fatos com a orientação de 

adultos e utilização de recursos, como ilustrações, objetos etc. 

• Perceber a existência da leitura/escrita. 

• Perceber que existem diferentes formas de se comunicar (fala 

oral, gestual, movimentos e expressõe corporais). 

• Ouvir a recitação de parlendas, adivinhas, canções, poemas e 

trava-línguas. 

• Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, 

gestos, balbucios, fala e outras formas de expressão. 

• Vivenciar diferentes brincadeiras em contextos diversos. 

• Desenvolver a oralidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

 

• Ouvir histórias sobre Brasília e sobre o Cerrado. 

• Visitar lugares de Brasília e do Cerrado. 

• Participar do cultivo (regar) de horta, observando o 

crescimento das hortaliças. 

• Participar de atividades lúdicas de colecionar objetos e 

materiais diversos. 

• Manipular materiais diversos e variados para comparar as 

diferenças e semelhanças entre eles. 

• Observar a utilização de conceitos básicos de tempo (agora, 

antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, 

depressa, devagar). 

• Manipular e experimentar o espaço por meio de experiências 

de deslocamento de si e dos objetos.  

• Manipular formas geométricas em brinquedos de tamanhos 

diferentes. 
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• Perceber a passagem do tempo, com enfoque nas marcações 

dia/noite; ontem/hoje/amanhã, envolvendo a utilização de 

calendário e relógio. 

• Participar colaborativamente das atividades de higiene 

pessoal. 

• Perceber cuidados básicos com os animais e plantas. 

• Participar de atividades lúdicas de medidas: comprimento, 

volume, capacidade. 

• Observar as medidas (peso, altura etc.), em diferentes objetos. 

• Explorar, por meio dos sentidos, as características dos 

elementos naturais, dos materiais e do ambiente: quente, frio, 

liso, áspero, grosso, fino, doce, salgado, amargo, azedo, fortes e 

fracos etc. 

• Perceber a existência de números. 

• Utilizar linguagem corporal para comunicar ideias 

matemáticas. 

 

3° Bimestre 

                                                     Campos de experiências 

 

 

 

 

 

O EU, O OUTRO E O 

NÓS 

 

• Observar as diversas expressões corporais, possibilitando a 

familiarização com a imagem de seu próprio corpo refletida no 

espelho. 

• Perceber a necessidade de cuidar dos objetos de uso pessoal e 

coletivo, assim como dos ambientes. 

• Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a 

orientação de um adulto. 

• Perceber a necessidade de cuidar dos objetos de uso pessoal  

• Conhecer os diferentes tipos de moradia (casa, apartamento, 

entre outros). 

• Ouvir histórias sobre Brasília e curiosidades que envolvem 

esse contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Experimentar situações que envolvam coordenação motora 

global, por meio de brincadeiras e atividades de espaços 

estruturados, com diferentes objetos de formas e cores 

variadas, bastões, cones, brinquedos etc. 

• Perceber gestos, movimentos e ritmos corporais relacionados 

às necessidades, intenções e ambientes, para desenvolver a 

independência. 

• Perceber as partes do corpo de modo a desenvolver 
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CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS 

 

consciência de suas potencialidades (força, velocidade, 

resistência, agilidade, equilíbrio e flexibilidade). 

• Desenvolver a coordenação visomotora utilizando diferentes 

materiais e situações. 

• Participar de passeios e conversas com os bebês na instituição 

e/ou nas proximidades. 

• Experimentar as brincadeiras por meio de ações corporais 

(bater palmas, bater os pés, fazer barulhos com os lábios...). 

• Experimentar situações que evidenciem seus limites e 

potencialidades corporais. 

• Desenvolver o equilíbrio pela posição de sentar, andar e ficar 

parado, de modo a tonificar sua musculatura. 

• Movimentar, por meio do engatinhar, arrastar e rolar, em 

diferentes espaços, passando sobre obstáculos, por baixo de 

mesas e cadeiras e outros objetos. 

• Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e 

interações em ambientes acolhedores e desafiantes. 

• Vivenciar diversas manifestações culturais, como 

brincadeiras, brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos e 

canções tradicionais (pipa, cantigas de roda, pega-pega, cabra-

cega, barra-manteiga, corda, pião, ciranda, esconde-esconde, 

elástico, bambolê etc.) e demais manifestações que digam 

respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outras. 

• Vivenciar brincadeiras da cultura infantil, de acordo com as 

regras estabelecidas (brincar de esconder o rosto com as mãos, 

jogar o objeto para que seja buscado etc.). 

• Experimentar movimentos pela participação em diferentes 

modalidades de dança. 

• Observar os papeis sociais e imitar por meio do próprio corpo 

nas brincadeiras de faz de conta.  

• Vivenciar situações que envolvam a linguagem não verbal, de 

forma que a criança imite os elementos do mundo que a cerca 

por meio do corpo. 

 

 

 

 

 

 

TRAÇOS, SONS, CORES 

• Participar de brincadeiras de faz de conta. 

• Imaginar em que um objeto poderia transformar-se. 

•  Desenhar livremente. 

• Vivenciar sensações por meio da escuta de histórias 

sonorizadas. 

• Imitar sonorizações vocais livremente e ao ouvir cantigas. 
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E FORMAS 

 

• Vivenciar situações de plateia por meio de apresentações 

teatrais. 

• Manusear materiais naturais de cores diferentes (legumes, 

terra, areia, café, dentre outros). 

• Manusear texturas ásperas, macias, enrugadas, lisas, de 

diversos materiais. 

• Interagir com produções artísticas individuais e coletivas. 

• Observar figuras humanas, de animais e de objetos 

livremente. 

• Expressar seus próprios traços usando diferentes materiais 

(tinta, areia, dentre outros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

 

• Observar e brincar com o alfabeto. 

• Manusear diferentes suportes literários com a finalidade de 

observar as formas, texturas, cores e ilustrações. 

• Observar imagens e gestos que representam ideias. 

• Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, 

observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-

leitor (modo de segurar o livro e de virar as páginas). 

• Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os 

nomes das pessoas com quem convive.  

• Manusear diferentes materiais para a realização de pinturas 

(papel pardo, pisos, paredes, guache, gizão de cera, caco de 

telha, carvão, giz, pincel etc.). 

• Realizar produções de rabiscos e garatujas. 

• Ouvir histórias contadas com objetos diversos, iluminação e 

sonorização. 

• Conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de 

escrita para desenhar, pintar, rabiscar, desenvolvendo seu 

aspecto sensorial-tátil. 

• Imitar sons e palavras ouvidas. 

• Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos 

adultos, ao ler histórias e ao cantar. 

• Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em 

diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, 

tablet etc.). 

• Observar a exposição de ideias e fatos com a orientação de 

adultos e utilização de recursos, como ilustrações, objetos etc. 

• Perceber a diferença ao ser chamado pelo próprio nome em 

relação ao nome dos colegas. 
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• Manusear rótulos e embalagens no cotidiano. 

• Vivenciar brincadeiras de diferentes culturas. 

• Perceber a existência da leitura/escrita. 

• Perceber que existem diferentes formas de se comunicar (fala 

oral, gestual, movimentos e expressõe corporais). 

• Aprender, paulatinamente, as regras sociais por meio da fala 

e da brincadeira. 

• Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, 

apontando-os, a pedido do adulto-leitor. 

• Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, 

gestos, balbucios, fala e outras formas de expressão. 

• Expressar-se por meio de desenhos (grafismos). 

• Ouvir e perceber o ritmo e a entonação por meio de leitura de 

textos realizada pelo adulto para melhor compreensão dos 

sentidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

 

• Perceber a passagem do tempo, com enfoque nas marcações 

dia/noite; ontem/hoje/amanhã, envolvendo a utilização de 

calendário e relógio. 

• Deslocar-se no espaço, atendendo a direcionamentos: 

perto/longe, para frente/para trás, do lado da cadeira, embaixo 

da mesa, em cima da almofada etc. 

• Perceber objetos e situações que comportem comparações 

entre os atributos grande/pequeno, cheio/vazio, dentro/fora, 

igual/diferente, aberto/fechado, em cima/embaixo. 

• Perceber a existência de números e manipular números com 

diversos materiais (madeira, EVA etc.). 

• Participar de atividades lúdicas de colecionar objetos e 

materiais diversos. 

• Explorar e descobrir as propriedades de objetos (odor, cor, 

textura, temperatura, tamanho). 

• Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, 

misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo 

físico. 

• Participar de atividades lúdicas de medidas: comprimento, 

volume, capacidade. 

• Participar de atividades lúdicas com massinha de modelar e 

água, explorando a conservação de quantidade. 

• Observar a existência de espaços sociais públicos e espaços 

privados. 
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• Observar realização de experimentos ciêntificos. 

• Conhecer plantas e animais do Cerrado. 

• Perceber quantidades distintas em relação aos brinquedos, 

livros, entre outros materiais. 

• Ouvir histórias em que haja a presença do uso do dinheiro. 

• Perceber a existência de números. 

• Observar, em gravuras e vídeos, realidades geográficas 

urbanas e rurais. 

• Observar a relação de causa e efeito nas propriedades dos 

objetos (som, odor, mudanças de forma ou tamanho, 

consistência, temperatura, luzes etc.) 

• Perceber que cada ser ocupa seu espaço e tem um papel a 

desempenhar no ecossistema. 

 

 

4° Bimestre 

                                                  Campos de experiências 

 

 

 

O EU, O OUTRO E O 

NÓS 

 

•  Desenhar livremente. 

• Observar as diversas expressões corporais, possibilitando a 

familiarização com a imagem de seu próprio corpo refletida no 

espelho. 

• Perceber a necessidade de cuidar dos objetos de uso pessoal e 

coletivo, assim como dos ambientes. 

• Perceber limites e regras nas relações interpessoais. 

• Perceber a necessidade de cuidar dos objetos de uso pessoal  

• Conhecer os diferentes tipos de moradia (casa, apartamento, 

entre outros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS 

 

• Conhecer e vivenciar as diferentes manifestações culturais 

que envolvam a comunidade da qual fazem parte. 

• Vivenciar os processos simbólicos, por meio da dramatização 

de histórias, músicas, entre outros, tendo o corpo como 

protagonista. 

• Perceber as partes do corpo de modo a desenvolver 

consciência de suas potencialidades (força, velocidade, 

resistência, agilidade, equilíbrio e flexibilidade). 

• Experimentar as brincadeiras por meio de ações corporais 

(bater palmas, bater os pés, fazer barulhos com os lábios...). 

• Movimentar, por meio do engatinhar, arrastar e rolar, em 

diferentes espaços, passando sobre obstáculos, por baixo de 
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mesas e cadeiras e outros objetos. 

• Conquistar a posição de levantar, percebendo os movimentos 

dos pés e pernas para andar e das mãos e braços como apoio. 

• Vivenciar brincadeiras da cultura infantil, de acordo com as 

regras estabelecidas (brincar de esconder o rosto com as mãos, 

jogar o objeto para que seja buscado etc.). 

• Experimentar movimentos pela participação em diferentes 

modalidades de dança. 

• Perceber os sinais vitais (respiração, batimentos cardíacos e 

pulsação). 

• Observar os papeis sociais e imitar por meio do próprio corpo 

nas brincadeiras de faz de conta.  

• Vivenciar situações que envolvam a linguagem não verbal, de 

forma que a criança imite os elementos do mundo que a cerca 

por meio do corpo. 

• Iniciar o processo de segurar os utensílios da prática 

alimentar com autonomia e orientação do adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAÇOS, SONS, CORES 

E FORMAS 

 

• Observar diversas imagens em jogos de esconde-esconde.  

• Imaginar em que um objeto poderia transformar-se. 

• Manusear obras de Arte (esculturas). 

• Vivenciar sensações por meio da escuta de histórias 

sonorizadas. 

• Imitar sonorizações vocais livremente e ao ouvir cantigas. 

• Vivenciar situações de plateia por meio de apresentações 

teatrais. 

• Imitar gestos, sons e movimentos corporais de outras 

crianças, adultos e animais. 

• Ouvir gravações de seus próprios sons corporais (balbucios, 

estalos de língua, bocejos, vibrações e articulações labiais, 

primeiras palavras, dentre outros). 

• Ouvir histórias sonorizadas. 

• Manusear materiais naturais de cores diferentes (legumes, 

terra, areia, café, dentre outros). 

• Expressar seus próprios traços usando diferentes materiais 

(tinta, areia, dentre outros). 

• Experienciar brincadeiras dançadas como as cirandas e rodas. 

• Participar de brincadeiras de faz de conta, observando 

diferenças entre animais e personagens humanos. 

 • Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos 
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ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

 

adultos, ao ler histórias e ao cantar. 

• Experimentar a expressão gráfica por meio da escrita 

espontânea, visando ao desenvolvimento de movimentos 

manuais. 

• Expressar-se por meio de desenhos (grafismos). 

• Experimentar tentativas espontâneas de representar, por meio 

do grafismo (desenho), as histórias ouvidas. 

• Observar a narração de fatos. 

• Observar as habilidades básicas necessárias à produção e 

emissão correta de fonemas em meio às práticas comunicativas. 

• Expressar-se por meio de desenhos (grafismos). 

• Observar a escrita do próprio nome. 

• Conhecer as regras sociais de diferentes povos. 

 

 

 

 

 

ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

 

• Explorar e descobrir as propriedades de objetos (odor, cor, 

textura, temperatura, tamanho). 

• Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, 

misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo 

físico. 

• Experimentar estratégias pessoais para resolução de 

situações-problema e estimular o raciocínio lógico. 

• Perceber a existência de listas, tabelas e gráficos (pictóricos e 

corporais). 

• Observar a relação de causa e efeito nas propriedades dos 

objetos (som, odor, mudanças de forma ou tamanho, 

consistência, temperatura, luzes etc.) 

• Perceber que cada ser ocupa seu espaço e tem um papel a 

desempenhar no ecossistema. 

• Observar atividades de seriação com brinquedos de tamanhos 

diferentes. 

• Observar ludicamente a existência de mapas e globos. 

• Conhecer plantas e animais do Cerrado. 

• Observar a vegetação nativa e as construções na cidade ou no 

campo. 

 

 

Berçário II 

 

Eixos integradores Educar, cuidar, brincar e interagir 

Eixos transversais Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para 
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os Direitos humanos e Educação para a sustentabilidade. 

 

1° Bimestre 

Campos de experiências 

 

 

 

 

O EU, O OUTRO E O 

NÓS 

 

• Participar de festejos e datas comemorativas, explorando a 

história, as tradições e os motivos pelos quais são 

comemorados 

• Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação 

com crianças de diferentes faixas etárias e com adultos 

• Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 

capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

• Compartilhar os objetos e os espaços com crianças de 

diferentes faixas etárias e com adultos e negociar sua 

participação em brincadeiras. 

• Comunicar-se com seus pares e os adultos, buscando 

compreendê-los e fazendo-se compreender. 

• Observar sua imagem no espelho e em diferentes fotografias. 

• Conhecer sua história de vida, individual e coletiva, por 

meio de apreciação de fotografias e construção de álbuns 

fotográficos. 

• Perceber e experimentar as possibilidades do próprio corpo, 

de movimentos e expressões. 

• Perceber a importância da higiene após atividades que 

envolvam tinta, areia, terra, bem como antes e após as 

refeições, desenvolvendo atitudes de saúde e bem-estar 

individual e coletivo. 

• Experimentar a capacidade de fazer escolhas (por 

brinquedos, alimentos, atividades). 

• Perceber as diferentes profissões existentes e sua 

importância para a vida em sociedade. 

• Conhecer, utilizar e negociar regras básicas de convívio 

social nas interações, nas brincadeiras e no uso de espaços 

diversos. 

• Passear e observar as características das imediações da 

instituição de Educação Infantil. 

 

 

 

 

 

• Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no 

cuidado de si, nos jogos e brincadeiras. 

• Conhecer e vivenciar as diferentes manifestações culturais 

que envolvam a comunidade da qual fazem parte. 
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CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS 

 

• Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções 

como: em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, entre 

outros, ao se envolver em brincadeiras e diferentes atividades. 

• Experimentar formas de deslocamentos no espaço (pular, 

saltar...), combinando movimentos e seguindo orientações. 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

desenvolvendo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, 

entre outros. 

• Participar, de forma individual e coletiva, em brincadeiras 

livres e dirigidas, jogos, danças, ginásticas etc. 

• Interagir com crianças de diferentes idades e adultos, 

utilizando brinquedos de materiais alternativos. 

• Ampliar os movimentos por meio do arrastar e rolar em 

diferentes espaços, passando sobre obstáculos, por baixo de 

mesas e cadeiras e outros objetos, em caminhos marcados no 

chão. 

• Perceber o equilíbrio do corpo ao andar e ao ficar parado, 

com e sem apoio de elementos e objetos do ambiente. 

• Participar e reconhecer diversas formas de comunicação 

(gestual e verbal). 

• Vivenciar situações que ampliem a coordenação visomotora. 

• Realizar passeios a pé, na própria instituição e/ou nas 

proximidades, seguidas de conversas sobre tudo que foi 

observado e sobre todas as ações e reações do corpo durante o 

trajeto. 

• Participar de brincadeiras por meio de ações corporais, em 

que se explorem as diferentes possibilidades do corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

TRAÇOS, SONS, CORES 

E FORMAS 

 

• Desenhar e colorir utilizando materiais variados, tais como 

tinta, lápis de cor, giz de cera, entre outros. 

• Manusear e experimentar diferentes planos, texturas e 

espaços de materiais diversos (jornais, papel, papelão, 

embalagens, objetos, dentre outros). 

• Conhecer as cores primárias e secundárias. 

• Experimentar e conhecer diversas texturas de variados 

materiais, relacionando texturas/objetos/materiais. 

• Criar livremente sons com o corpo, com objetos do cotidiano 

e com materiais reutilizáveis para acompanhamento de 

músicas cantadas e/ou ouvidas. 

• Participar ativamente de histórias sonorizadas, utilizando 

diversas fontes sonoras. 
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• Imitar gestos, sons e movimentos corporais de outras 

crianças, adultos e animais, em brincadeiras, contação de 

histórias e dramatizações. 

• Vivenciar situações como plateia e artista por meio de jogos 

teatrais e faz de conta. 

• Interagir com crianças de diferentes idades, utilizando 

brinquedos de materiais alternativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

 

• Manipular textos e participar de situações de escuta para 

ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais 

(parlendas, poesia, telefonemas, histórias, tirinhas, cartazes, 

cardápios, notícias etc.). 

• Manusear, de diversas maneiras diferentes, instrumentos e 

suportes para desenhar, pintar, rabiscar e traçar escrita 

espontânea, desenvolvendo seu aspecto sensorial-tátil. 

• Reconhecer e imitar diferentes sons e palavras ouvidas. 

• Escutar e tentar pronunciar as palavras. 

• Expressar oralmente desejos, experiências, necessidades e 

opiniões. 

• Participar em situações individuais e coletivas de leitura, 

como forma de vivência estética. 

• Participar de leituras por meio de gravuras, imagens etc. 

• Perceber a importância do nome, entendendo sua utilidade 

como elemento de identificação pessoal. 

• Ter contato com alguns dos suportes convencionais e 

incidentais dos gêneros textuais (revista, jornal, rádio, TV, 

computador, faixas, muros, paredes, janelas de veículos etc.). 

• Ouvir canções e histórias de diferentes culturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

• Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e 

fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 

• Observar os elementos da natureza, tais como água, luz, 

solo, ar, identificando-os, nomeando-os e relacionando-os aos 

seres vivos. 

• Acompanhar o registro de números: quantidade de crianças 

(presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma 

natureza (bonecas, bolas etc.). 

• Manipular e identificar formas geométricas no cotidiano, por 

meio de observação e manipulação de objetos, livros e 

elementos da natureza. 
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 • Perceber a ação humana na preservação do meio ambiente. 

• Experimentar alimentos diversos a fim de constituir uma 

relação saudável com a alimentação. 

• Explorar, por meio dos sentidos, as características dos 

elementos naturais, dos materiais e do ambiente: quente, frio, 

liso, áspero, grosso, fino, doce, salgado, amargo, azedo, fortes 

e fracos etc. 

• Ampliar o conhecimento do mundo, por meio da observação, 

exploração e interação com objetos, materiais e pessoas do seu 

convívio. 

 

 

2° Bimestre 

Campos de experiências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O EU, O OUTRO E O 

NÓS 

 

• Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com 

conflitos nas interações com crianças e adultos, com a 

orientação de um adulto. 

• Conhecer, utilizar e negociar regras básicas de convívio social 

nas interações, nas brincadeiras e no uso de espaços diversos. 

• Compartilhar os objetos e os espaços com crianças de 

diferentes faixas etárias e com adultos e negociar sua 

participação em brincadeiras. 

• Desenvolver hábitos de higiene: pedir para ir ao banheiro, 

lavar as mãos, limpar o nariz, escovar os dentes, percebendo-os 

como necessidades para seu bem-estar. 

• Estabelecer o controle progressivo de suas necessidades 

fisiológicas e realizar, de modo independente, atividades de 

alimentação e higienização. 

• Reconhecer a importância da troca e da partilha dos 

brinquedos e outros materiais disponibilizados no grupo. 

• Desenvolver, gradativamente, a capacidade de fazer escolhas, 

identificando situações de risco nos diferentes espaços e 

reagindo com atitude de cuidado. 

• Identificar e utilizar diferentes possibilidades de comunicação 

com as pessoas do convívio social, respeitando as regras 

sociais. 

• Perceber sua imagem no espelho e em diferentes fotografias. 

• Conhecer as histórias e culturas africanas, indígena e europeia 

como originárias da cultura brasileira, valorizando suas 

peculiaridades. 
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• Identificar diferentes profissões existentes na sociedade, 

incluindo o trabalho no campo, e reconhecer sua importância na 

coletividade. 

• Conhecer a história de Brasília, curiosidades e a história de 

vida de pessoas que constituem esse contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS 

 

• Reconhecer a diferença, semelhança e aspectos físicos dos 

objetos usando mãos e pés. 

• Observar e nomear as diversas expressões corporais, 

possibilitando a familiarização com a imagem de seu próprio 

corpo refletida no espelho. 

• Conhecer e nomear as partes do corpo de modo a desenvolver 

consciência de suas potencialidades (força, velocidade, 

resistência, agilidade, equilíbrio e flexibilidade). 

• Expressar sensações e ritmos por meio de movimentos 

corporais associados a diferentes sons. 

• Reconhecer e fazer uso de gestos, movimentos e ritmos 

corporais para comunicar suas necessidades, intenções, de 

modo a desenvolver a independência. 

• Participar de atividades que envolvam sensações táteis e 

percepção das partes do próprio corpo e do corpo de outras 

crianças. 

• Participar e compartilhar situações que desafiem os limites e 

as potencialidades corporais. 

• Participar de atividades de relaxamento pela escuta do próprio 

corpo, de música e sons da natureza. 

• Participar de situações que envolvam coordenação motora 

global, por meio de brincadeiras, jogos, danças, ginásticas 

(atividades exploratórias de espaços estruturados com diferentes 

implementos – cordas, arcos, bastões, cones, brinquedos...). 

• Desenvolver sua dominância lateral através de ações habituais 

e brincadeiras. 

• Conhecer e participar de danças folclóricas (quadrilhas, 

brincadeiras de roda, brincadeiras cantadas etc.). 

• Participar e reconhecer diversas manifestações culturais, como 

brincadeiras, brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos e 

canções tradicionais (pipa, cantigas de roda, pega-pega, cabra-

cega, barra-manteiga, corda, pião, ciranda, escondeesconde, 

elástico, bambolê etc.) e demais manifestações que digam 

respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outras. 

 • Experimentar a pulsação rítmica – tempo forte da música e da 
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TRAÇOS, SONS, 

CORES E FORMAS 

 

palavra por meio de escuta de cantigas, de jogos musicais 

corporais e brincadeiras cantadas, utilizando palmas e pés para 

marcação do tempo forte. 

• Conhecer tintas alternativas feitas a partir de materiais 

naturais. 

• Perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos 

por meio da escuta e participação ativa de histórias sonorizadas. 

• Interpretar canções individual e coletivamente. 

• Expressar-se musicalmente de modo livre e direcionado por 

meio do canto, em variados momentos do cotidiano. 

• Explorar e manipular materiais tridimensionais com diversas 

superfícies, planos, formas, volumes e objetos (areia molhada, 

argila, massa de modelar) para sentir as diferentes texturas e 

perceber suas formas. 

• Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, 

colagem, modelagens, recortes, manipulação de papéis 

utilizando diversos materiais (lápis; gizão de cera; papéis de 

tamanhos, cores, texturas e formatos variados; colas líquidas e 

em bastão; tintas variadas, de pintura a dedo, com pincéis 

grandes; entre outros). 

• Observar figuras humanas, de animais e objetos, para perceber 

forma e volume exercitando a percepção visual, raciocínio, 

atenção e imaginação. 

• Desenvolver os sentidos, a percepção e a imaginação por meio 

da apreciação artística. 

• Descrever imagens dispostas em variados suportes 

(fotografias, pinturas, objetos, esculturas, cenas cotidianas, 

gravuras e obras de artistas). 

• Criar situações cênicas em jogos de faz de conta. 

• Interagir com produções artísticas individuais e coletivas, 

desenvolvendo a dimensão estética da arte. 

• Explorar diferentes fontes sonoras:  

* corpo (voz/canto, estalos, passos, palmas, onomatopeias, 

dentre outros);  

*   natureza (sementes, madeira, folhas, cascas, pedras de 

diferentes formas e tamanhos, dentre outros);  

*    objetos cotidianos e materiais reutilizáveis (caixas de 

papelão, embalagens plásticas, sacos de papel, potes de plástico, 

panelas, colher de pau, madeira, garrafas, vidros, tampas, 

tampinhas, dentre outros). 
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• Observar diversas imagens/cenas/obras por meio de 

fotografias, pinturas, objetos, esculturas, cenas cotidianas, 

gravuras e obras de artistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

 

• Dialogar com crianças de diferentes idades e adultos, 

expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 

• Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e 

aliteração em cantigas de roda e textos poéticos. 

• Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e 

outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, com 

orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para 

baixo, da esquerda para a direita). 

• Vivenciar procedimentos de leitura de textos literários e não 

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

não lendo de forma convencional. 

• Experimentar diferentes materiais que riscam (giz de cera, 

tinta guache, cola colorida, carvão) para expressar sentimentos e 

ideias que são elementos culturais (processo do grafismo). 

• Manusear letras de diferentes cores e texturas, tamanhos e 

formatos.  

• Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e 

aliterações em cantigas de roda e textos poéticos. 

• Reconhecer as características de objetos, personagens, cenas 

de histórias e situações cotidianas. 

• Participar de conversas em grupos, apoiando-se na fala 

complementar de seus pares de diferentes idades e dos adultos. 

• Perceber e utilizar diferentes formas de expressão para se 

comunicar (sorriso, choro, beijo, balanço da cabeça negativa ou 

afirmativa etc.). 

• Perceber e utilizar diferentes formas de expressão para se 

comunicar (sorriso, choro, beijo, balanço da cabeça negativa ou 

afirmativa etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, 

• Realizar seriação de objetos, posicionandos-os do menor para 

o maior, do mais alto para o mais baixo, do mais largo para o 

menos largo e vice-versa. 

• Desenvolver, de maneira lúdica, noções matemáticas de 

alto/baixo, comprido/curto, maior/menor, muito/pouco, 

grosso/fino, largo/estreito, pesado/leve, longe/perto, quente/frio, 

rápido/devagar, dia/noite. 

• Identificar e reproduzir trajetos com dados predeterminados, 

por meio de brincadeiras e jogos. 
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RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

 

• Identificar, nomear e localizar os espaços da instituição de 

Educação Infantil. 

• Identificar os materiais utilizados na higiene corporal, a fim 

de utilizá-los gradativamente, com autonomia. 

• Conhecer os ciclos de vida de plantas, animais e seres 

humanos. 

• Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, 

depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar). 

• Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos 

diversos. 

• Identificar e nomear cores nos ambientes, na natureza, em 

brinquedos e objetos. 

• Desenvolver, de maneira lúdica, noções matemáticas de 

alto/baixo, comprido/curto, maior/menor, muito/pouco, 

grosso/fino, largo/estreito, pesado/leve, longe/perto, quente/frio, 

rápido/devagar, dia/noite. 

• Comparar coleções de objetos, identificando relações de 

igualdade e diferença (mais que, menos que, maior que, menor 

que, igual a). 

• Participar do plantio e cultivo de horta ou jardim, 

desenvolvendo hábitos de cuidado e responsabilização com o 

meio ambiente. 

• Reconhecer diversos tipos e origens de alimentos, 

compreendendo a importância de uma alimentação saudável. 

• Conhecer os elementos da natureza (sol, ar, água e solo), a fim 

de perceber sua influência no ambiente (chuva, seca, frio, 

calor). 

• Observar as características de Brasília e do Cerrado. 

 

3° Bimestre 

Campos de experiências 

 

 

 

 

 

 

 

 

O EU, O OUTRO E O 

• Demonstrar progressiva independência no cuidado com seu 

corpo. 

• Conhecer, utilizar e negociar regras básicas de convívio social 

nas interações, nas brincadeiras e no uso de espaços diversos. 

• Identificar, nomear e distinguir os membros de sua família, 

reconhecendo que há diferentes configurações familiares. 

• Reconhecer sua sexualidade, percebendo que existem 

diferenças físicas e comportamentais entre as pessoas, e iniciar 

a formação de sua imagem corporal. 
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NÓS 

 

• Experimentar sabores, sons, ritmos, hábitos e histórias das 

comunidades brasileiras (zona rural e urbana, povos indígenas). 

• Experimentar, nas relações, o sentimento de justiça e respeito 

à diversidade. 

• Identificar diferentes tipos de moradia, nomeando os cômodos 

(convencionais ou não) e identificando suas utilidades. 

• Identificar diferentes tipos de moradias, nomeando os 

cômodos (convencionais ou não) e identificando suas utilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS 

 

• Ampliar as próprias conquistas corporais e perceber as 

conquistas corporais dos colegas. 

• Participar e criar situações que envolvam movimentos com 

outras crianças e com adultos. 

• Participar e compartilhar situações que exercitem os músculos 

da face por meio de brincadeiras, jogos e ginásticas (fazer 

caretas diversas; assoprar apitos, línguas de sogra, penas, chama 

de vela, balão de ar; mastigação; imitar os sons produzidos 

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

• Participar e perceber os processos simbólicos, por meio da 

dramatização de histórias, músicas, entre outros, tendo o corpo 

como protagonista. 

• Participar de circuitos que envolvam habilidades de 

locomoção: arrastar, andar para frente, andar de costas. 

• Reconhecer as brincadeiras, jogos, gestos, regras e outras 

formas de brincar. 

• Ampliar gradativamente as habilidades locomotoras de 

caminhar, correr, saltar, saltitar, pular, escorregar, rolar etc., 

visando à orientação espacial e à lateralidade, por meio de 

brincadeiras, jogos, ginásticas, danças etc. 

• Reconhecer o repertório de jogos, brincadeiras, brinquedos, 

festejos, histórias e modos de vida das crianças, característicos 

de diferentes culturas e da tradição cultural de sua comunidade. 

• Utilizar diferentes estratégias motoras para separar objetos 

altos de baixos, curtos de compridos, finos de grossos, largos de 

estreitos, cheios de vazios etc. 

• Movimentar o corpo de diversas maneiras em espaços amplos 

e de circulação livre. 

• Participar de brincadeiras da cultura infantil, de acordo com as 

regras estabelecidas (brincar de pega-pega, correndo pelos 

espaços na tentativa de fugir e não ser alcançado, entre outras). 

• Segurar o prato e talher para alimentar-se com autonomia e 
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realizar a prática do autosservimento com a orientação do 

adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAÇOS, SONS, 

CORES E FORMAS 

 

• Valorizar produções artísticas individuais e coletivas no 

âmbito das linguagens artísticas. 

• Escutar atentamente, em mídias, apresentações ou concertos, 

estilos e gêneros musicais (música folclórica, erudita, popular, 

dentre outros) do contexto da criança, seja familiar, comunitário 

e/ou da instituição educacional. 

• Desenvolver noções de som e silêncio utilizando a pesquisa 

sonora com instrumentos musicais convencionais e objetos 

sonoros. 

• Emitir opiniões em relação a obras de Arte. 

• Cantar músicas explorando a intensidade do som (forte/fraco) 

e perceber a intensidade por meio da vibração, tateando caixas 

de som durante a execução de músicas. 

• Experimentar e vivenciar movimentos corporais por meio de 

vários tipos de sons e músicas de diversos estilos e culturas. 

• Vivenciar brincadeiras dançadas como as cirandas, rodas e 

outras possibilidades da cultura popular. 

• Participar e interagir em brincadeiras de faz de conta, de modo 

a vivenciar diferentes papéis sociais. 

• Participar de jogos teatrais com sombras, pantomima, 

fantoches, bonecos, máscaras, entre outras possibilidades. 

• Observar as características corporais individuais, destacando a 

forma, o volume e o peso. 

• Ativar a imagem mental de objetos e imagens reais, por meio 

da observação, memória e imaginação. 

• Experimentar intencionalmente a expressividade (triste, 

alegre, bravo) em brincadeiras teatrais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

• Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, 

filmes ou peças teatrais assistidos etc. 

• Interagir, por meio da oralidade, com seus pares de diferentes 

idades e com os adultos. 

• Vivenciar exposição de ideias e fatos com auxílio de adultos e 

utilização de recursos como ilustrações, objetos etc. 

• Reconhecer o próprio nome e o nome dos colegas. 

• Manusear rótulos e embalagens no cotidiano, a fim de 

perceber suas funções e diferenças. 

• Explorar os suportes convencionais e incidentais dos gêneros 
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 textuais (revistas, jornais, outdoor, quadro de avisos, rádio, TV, 

computador, faixas, muros, paredes, janelas de veículos, 

ambiente virtual – computador, tablete, celular etc.). 

• Vivenciar e respeitar brincadeiras de diferentes culturas. 

• Identificar e utilizar diferentes possibilidades de comunicação 

comos outros (fala oral, gestual, escrita, movimentos e 

expressões corporais, por meio de instrumentos – meios de 

comunicação). 

• Imitar e compreender as regras sociais por meio da fala e da 

brincadeira. 

• Experimentar jogos que relacionam a fala com a escrita por 

meio da dança, do teatro, da música, da matemática. 

• Perceber as imagens e gestos que representam ideias a fim de 

relacioná-las à sua vivência. 

• Perceber que o som produzido por seu corpo é uma maneira 

de comunicação, desenvolvendo a capacidade de diferenciação 

da fala humana. 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

 

• Reconhecer, por meio dos sentidos, as características dos 

elementos naturais, dos materiais e do ambiente: quente, frio, 

liso, áspero, grosso, fino, doce, salgado, amargo, azedo, fortes e 

fracos etc. 

• Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 

propriedades dos objetos (odor, cor, textura, temperatura, 

tamanho). 

• Reconhecer a ordem numérica e a relação entre o número 

(falado e escrito) e a quantidade que ele representa. 

• Identificar ações humanas que contribuem para a preservação 

ou degradação do meio ambiente. 

• Utilizar linguagem oral e pictórica para comunicar ideias 

matemáticas. 

• Desenvolver estratégias pessoais para resolução de situações-

problema e estimular o raciocínio lógico. 

• Observar e participar de ações que envolvam separação de 

materiais recicláveis e reutilizáveis. 

• Identificar os seres vivos a partir da observação de suas 

características físicas, tipo de alimentação, habitat, modos de 

locomoção e sua relação com o ambiente e outros seres vivos. 

 

4° Bimestre 

Campos de experiências 
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O EU, O OUTRO E O 

NÓS 

 

• Conhecer, utilizar e negociar regras básicas de convívio social 

nas interações, nas brincadeiras e no uso de espaços diversos. 

• Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes 

(altura, etnia, preferências, local de moradia), respeitando e 

valorizando a diversidade. 

• Realizar pequenas tarefas do cotidiano que envolvam atitudes 

de manutenção, preservação e cuidados com os pertences 

pessoais e coletivos. 

• Identificar diferentes profissões existentes na sociedade, 

incluindo o trabalho no campo, reconhecer su importância na 

coletividade. 

• Identificar os meios de transporte e alguns sinais de trânsito, 

bem como ações de segurança (uso da cadeirinha, cinto de 

segurança, faixa de pedestre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS 

 

• Participar e ampliar os movimentos pela utilização de 

diferentes modalidades de dança. 

• Perceber a diferença do ritmo respiratório e dos batimentos 

cardíacos durante as atividades ativas e tranquilas, visando ao 

desempenho eficaz nas ações e tendo como base os sinais do 

corpo 

• Participar de brincadeiras de faz de conta, expressando 

diferentes papéis sociais por meio do próprio corpo. 

• Perceber a linguagem não verbal, fazendo uso da imitação, 

invenção e reinvenção dos elementos do mundo que a cerca por 

meio do corpo. 

• Participar de brincadeiras com objetos de diferentes tamanhos, 

formas, texturas e pesos (pneus, latas, caixas de papelão, copos 

plásticos, bastões de madeira, bolas de meia, sacos de estopa, 

pedaços de espuma, isopor, EVA etc.). 

• Participar de atividades que envolvam materiais diversos e de 

variados tamanhos para desenvolver a coordenação motora fina 

que envolva ações de rasgar, dobrar e amassar vários tipos de 

papéis, empilhar, encaixar, pinçar, recortar, colar, modelar com 

massa ou argila, montar quebra-cabeças, manipular grãos 

diversos etc. 

 

 

 

 

 

• Cantar músicas explorando a altura dos sons (agudo/grave). 

• Expressar graficamente diversos sons, utilizando registro 

espontâneo por meio de grafismo, colagem, pintura, dentre 

outros. 

• Participar de atividades com músicas usadas como fundo para 
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TRAÇOS, SONS, 

CORES E FORMAS 

 

a formação de reportório de memória e realização de trabalho 

corporal livre. 

• Desenhar com interferência gráfica de imagens, usando papéis 

de formatos e tamanhos diferentes, vazados ou não, ou formas 

geométricas que servirão de suporte para o desenho. 

• Pesquisar e colecionar (com a família/responsável) imagens 

narrativas para confecção de álbuns de história de vida. 

• Apreciar dramatizações de histórias, apresentações e jogos 

teatrais, observando sua temática. 

• Conhecer gradativamente os elementos visuais e sonoros da 

representação teatral: personagens, texto, caracterização, 

cenário e sonoplastia. 

• Participar da elaboração de cenários, figurinos e maquiagem 

em situações de dramatização de histórias conhecidas ou 

inventadas pelo grupo. 

• Gravar em celular, ouvir e apreciar suas produções musicais 

individuais e coletivas, nos diversos espaços e momentos da 

instituição educacional, incluindo os festejos. 

•   Desenhar descrevendo histórias, lugares e acontecimentos 

narrados. 

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

meio de desenhos, pinturas, colagens e modelagens. 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

 

• Formular e responder perguntas sobre fatos da história 

narrada, identificando cenários, personagens e principais 

acontecimentos. 

• Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou 

temas sugeridos. 

• Desenvolver, paulatinamente, as habilidades básicas 

necessárias à produção e emissão correta de fonemas, 

expressando-se e reproduzindo mensagens verbais com 

gradativa clareza e fluência. 

• Participar de situações comunicativas, compreendendo a 

existência de diferentes assuntos. 

• Desenvolver a autoexpressão nas brincadeiras de faz de conta, 

lançando mão da imaginação e memória. 

• Perceber e imitar o ritmo e a entonação da leitura de textos 

(palavras e frases) realizada pelo adulto para melhor 

compreensão dos sentidos. 

• Diferenciar letras de números e desenhos, entre outros sinais 

gráficos. 
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• Experimentar diferentes posições espaciais e corporais 

(sentado, em pé, deitado de bruços, entre outras) para desenhar. 

• Perceber a relação entre grafema/fonema do próprio nome e 

de palavras de uso cotidiano. 

• Perceber, de forma gradativa, a ideia de representação por 

meio da produção de rabiscos e garatujas na realização de 

tentativas de escritas não convencionais. 

• Participar de narração de fatos em sequência temporal e 

causal. 

• Compreender que livros e outros impressos têm autor, 

ilustrador e capa. 

• Representar, por meio do grafismo (desenho), as histórias 

ouvidas. 

• Reconhecer a importância dos meios de comunicação entre 

humanos no decorrer da história. 

• Registrar ideias e sentimentos por meio do desenho, 

comunicando experiências de lugares, pessoas e objetos. 

• Identificar, de forma paulatina, o alfabeto, principalmente 

quando associado a um nome familiar. 

• Experimentar a expressão gráfica por meio da escrita 

espontânea, visando ao desenvolvimento de movimentos 

manuais, na perspectiva do aprendizado futuro da escrita. 

• Manusear diferentes portadores textuais, demostrando 

reconhecer seus usos sociais. 

• Perceber a leitura/escrita como uma prática para mudança de 

ação (placas de sinalização, avisos, instruções, cartazes de rua 

etc.). 

• Conhecer e respeitar as regras sociais de diferentes povos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Compreender a função social do dinheiro, de forma lúdica, em 

situações de vivência e manipulação (dinheiro de brinquedo) 

para a descoberta de que as cédulas e moedas têm valores e que 

são utilizadas na aquisição de produtos e serviços. 

• Identificar e nomear os números, diferenciando-os de outras 

marcas gráficas. 

• Identificar e distinguir realidades geográficas urbanas e rurais, 

desenvolvendo o respeito pelas diversidades. 

• Levantar hipóteses a respeito dos processos de transformação 

das propriedades dos objetos (som, odor, mudanças de forma ou 

tamanho, consistência, temperatura, luzes etc.) 
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ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES. 

 

• Identificar fenômenos da natureza e sua influência nas ações 

humanas (construção de abrigos para proteção da chuva, 

construção de para-raios, bocas de lobo). 

• Desenvolver a oralidade e a elaboração de narrativas após 

leitura de histórias sobre Brasília e sobre o Cerrado. 

• Identificar e marcar a passagem do tempo, destacando datas 

importantes e eventos (aniversários, festas, passeios, estações do 

ano etc.) por meio de calendário e relógio. 

• Explorar maquetes, mapas e globos. 

• Participar da recitação de parlendas, adivinhas, canções, 

poemas e trava-línguas. 

• Reconhecer as letras que compõem o próprio nome em 

diferentes situações. 

• Diferenciar espaços sociais públicos e privados, conforme 

suas características e utilidades. 

• Realizar estimativas de medições: comprimento, volume, 

capacidade. 

• Expressar medidas (peso, altura etc.), elaborando gráficos 

básicos com orientação do professor. 

• Conhecer ações relacionadas ao consumo sustentável 

(economia de matéria prima, água, energia) e atitudes como 

reduzir, reciclar e reutilizar, desenvolvendo práticas de cuidado 

com o meio ambiente. 

• Compreender a importância da conservação, do uso racional e 

do reaproveitamento de objetos utilizados individual e 

coletivamente. 

• Participar de experimentos, observações, pesquisas e outros 

procedimentos científicos para ampliação dos conhecimentos e 

vocabulário. 

• Observar a vegetação nativa e as transformações que ocorrem 

a partir de construções na cidade ou no campo. 

• Acompanhar o registro de números: quantidade de crianças 

(presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma 

natureza (bonecas, bolas etc.). 

 
 

 

Maternal I 

 

Eixos integradores Educar, cuidar, brincar e interagir 
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Eixos transversais Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para 

os Direitos humanos e Educação para a sustentabilidade. 

 

1° Bimestre 

Campos de experiências 

 

 

 

O EU, O OUTRO E O 

NÓS 

 

• Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 

capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

• Comunicar-se com seus pares e os adultos, buscando 

compreendê-los e fazendo-se compreender. 

• Conhecer, utilizar e negociar regras básicas de convívio social 

nas interações, nas brincadeiras e no uso de espaços diversos. 

• Passear e observar as características das imediações da 

instituição de Educação Infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS 

 

• Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no 

cuidado de si, nos jogos e brincadeiras. 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

desenvolvendo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, 

entre outros. 

• Participar, de forma individual e coletiva, em brincadeiras 

livres e dirigidas, jogos, danças, ginásticas etc. 

• Interagir com crianças de diferentes idades e adultos, 

utilizando brinquedos de materiais alternativos. 

• Perceber o equilíbrio do corpo ao andar e ao ficar parado, com 

e sem apoio de elementos e objetos do ambiente. 

• Vivenciar situações que ampliem a coordenação visomotora. 

• Realizar passeios a pé, na própria instituição e/ou nas 

proximidades, seguidas de conversas sobre tudo que foi 

observado e sobre todas as ações e reações do corpo durante o 

trajeto. 

• Participar de brincadeiras por meio de ações corporais, em 

que se explorem as diferentes possibilidades do corpo. 

• Observar e nomear as diversas expressões corporais, 

possibilitando a familiarização com a imagem de seu próprio 

corpo refletida no espelho. 

• Participar e perceber os processos simbólicos, por meio da 

dramatização de histórias, músicas, entre outros, tendo o corpo 

como protagonista. 

• Movimentar o corpo de diversas maneiras em espaços amplos 

e de circulação livre. 
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TRAÇOS, SONS, 

CORES E FORMAS 

 

• Desenhar e colorir utilizando materiais variados, tais como 

tinta, lápis de cor, giz de cera, entre outros. 

• Manusear e experimentar diferentes planos, texturas e espaços 

de materiais diversos (jornais, papel, papelão, embalagens, 

objetos, dentre outros). 

• Conhecer as cores primárias e secundárias. 

• Experimentar e conhecer diversas texturas de variados 

materiais, relacionando texturas/objetos/materiais. 

• Criar livremente sons com o corpo, com objetos do cotidiano 

e com materiais reutilizáveis para acompanhamento de músicas 

cantadas e/ou ouvidas. 

• Participar ativamente de histórias sonorizadas, utilizando 

diversas fontes sonoras. 

• Experimentar a pulsação rítmica – tempo forte da música e da 

palavra por meio de escuta de cantigas, de jogos musicais 

corporais e brincadeiras cantadas, utilizando palmas e pés para 

marcação do tempo forte. 

• Gravar em celular, ouvir e apreciar suas produções musicais 

individuais e coletivas, nos diversos espaços e momentos da 

instituição educacional, incluindo os festejos. 

• Imitar gestos, sons e movimentos corporais de outras crianças, 

adultos e animais, em brincadeiras, contação de histórias e 

dramatizações. 

• Vivenciar situações como plateia e artista por meio de jogos 

teatrais e faz de conta. 

• Participar de jogos teatrais com sombras, pantomima, 

fantoches, bonecos, máscaras, entre outras possibilidades. 

• Expressar-se musicalmente de modo livre e direcionado por 

meio do canto, em variados momentos do cotidiano. 

• Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, 

colagem, modelagens, recortes, manipulação de papéis 

utilizando diversos materiais (lápis; gizão de cera; papéis de 

tamanhos, cores, texturas e formatos variados; colas líquidas e 

em bastão; tintas variadas, de pintura a dedo, com pincéis 

grandes; entre outros). 

• Participar de atividades com músicas usadas como fundo para 

a formação de reportório de memória e realização de trabalho 

corporal livre. 

• Apreciar dramatizações de histórias, apresentações e jogos 

teatrais, observando sua temática. 
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• Experimentar intencionalmente a expressividade (triste, 

alegre, bravo) em brincadeiras teatrais. 

• Participar da elaboração de cenários, figurinos e maquiagem 

em situações de dramatização de histórias conhecidas ou 

inventadas pelo grupo. 

• Interagir com crianças de diferentes idades, utilizando 

brinquedos de materiais alternativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

 

• Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e 

aliterações em cantigas de roda e textos poéticos. 

• Manipular textos e participar de situações de escuta para 

ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, 

poesia, telefonemas, histórias, tirinhas, cartazes, cardápios, 

notícias etc.). 

• Manusear, de diversas maneiras diferentes, instrumentos e 

suportes para desenhar, pintar, rabiscar e traçar escrita 

espontânea, desenvolvendo seu aspecto sensorial-tátil. 

• Escutar e tentar pronunciar as palavras. 

• Participar de conversas em grupos, apoiando-se na fala 

complementar de seus pares de diferentes idades e dos adultos. 

• Participar em situações individuais e coletivas de leitura, 

como forma de vivência estética. 

• Participar de leituras por meio de gravuras, imagens etc. 

• Perceber a importância do nome, entendendo sua utilidade 

como elemento de identificação pessoal. 

• Experimentar jogos que relacionam a fala com a escrita por 

meio da dança, do teatro, da música, da matemática. 

• Representar, por meio do grafismo (desenho), as histórias 

ouvidas. 

• Perceber e utilizar diferentes formas de expressão para se 

comunicar (sorriso, choro, beijo, balanço da cabeça negativa ou 

afirmativa etc.). 

• Experimentar diferentes posições espaciais e corporais 

(sentado, em pé, deitado de bruços, entre outras) para desenhar. 

 

 

 

 

 

 

 

• Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e 

fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 

• Desenvolver, de maneira lúdica, noções matemáticas de 

alto/baixo, comprido/curto, maior/menor, muito/pouco, 

grosso/fino, largo/estreito, pesado/leve, longe/perto, quente/frio, 

rápido/devagar, dia/noite. 
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ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

 

• Participar do plantio e cultivo de horta ou jardim, 

desenvolvendo hábitos de cuidado e responsabilização com o 

meio ambiente. 

• Conhecer os elementos da natureza (sol, ar, água e solo), a fim 

de perceber sua influência no ambiente (chuva, seca, frio, 

calor). 

• Acompanhar o registro de números: quantidade de crianças 

(presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma 

natureza (bonecas, bolas etc.). 

• Manipular e identificar formas geométricas no cotidiano, por 

meio de observação e manipulação de objetos, livros e 

elementos da natureza. 

• Identificar e marcar a passagem do tempo, destacando datas 

importantes e eventos (aniversários, festas, passeios, estações 

do ano etc.) por meio de calendário e relógio. 

• Identificar, nomear e localizar os espaços da instituição de 

Educação Infantil. 

• Identificar os materiais utilizados na higiene corporal, a fim 

de utilizá-los gradativamente, com autonomia. 

• Conhecer ações relacionadas ao consumo sustentável 

(economia de matéria prima, água, energia) e atitudes como 

reduzir, reciclar e reutilizar, desenvolvendo práticas de cuidado 

com o meio ambiente. 

• Reconhecer, por meio dos sentidos, as características dos 

elementos naturais, dos materiais e do ambiente: quente, frio, 

liso, áspero, grosso, fino, doce, salgado, amargo, azedo, fortes e 

fracos etc. 

 

2° Bimestre 

Campos de experiências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Compartilhar os objetos e os espaços com crianças de 

diferentes faixas etárias e com adultos e negociar sua 

participação em brincadeiras. 

• Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação 

com crianças de diferentes faixas etárias e com adultos 

• Desenvolver hábitos de higiene: pedir para ir ao banheiro, 

lavar as mãos, limpar o nariz, escovar os dentes, percebendo-os 

como necessidades para seu bem-estar. 

• Reconhecer a importância da troca e da partilha dos 

brinquedos e outros materiais disponibilizados no grupo. 
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O EU, O OUTRO E O 

NÓS 

 

• Desenvolver, gradativamente, a capacidade de fazer escolhas, 

identificando situações de risco nos diferentes espaços e 

reagindo com atitude de cuidado. 

• Identificar e utilizar diferentes possibilidades de comunicação 

com as pessoas do convívio social, respeitando as regras 

sociais. 

• Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 

capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

• Comunicar-se com seus pares e os adultos, buscando 

compreendê-los e fazendo-se compreender. 

• Conhecer, utilizar e negociar regras básicas de convívio social 

nas interações, nas brincadeiras e no uso de espaços diversos. 

• Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com 

conflitos nas interações com crianças e adultos, com a 

orientação de um adulto. 

• Experimentar sabores, sons, ritmos, hábitos e histórias das 

comunidades brasileiras (zona rural e urbana, povos indígenas). 

• Identificar diferentes profissões existentes na sociedade, 

incluindo o trabalho no campo, e reconhecer sua importância na 

coletividade. 

• Realizar pequenas tarefas do cotidiano que envolvam atitudes 

de manutenção, preservação e cuidados com os pertences 

pessoais e coletivos. 

• Conhecer a história de Brasilia, curiosidades e a história de 

vida de pessoas que constituem esse contexto. 

 

 

 

 

 

 

CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS 

 

• Observar e nomear as diversas expressões corporais, 

possibilitando a familiarização com a imagem de seu próprio 

corpo refletida no espelho. 

• Expressar sensações e ritmos por meio de movimentos 

corporais associados a diferentes sons. 

• Reconhecer e fazer uso de gestos, movimentos e ritmos 

corporais para comunicar suas necessidades, intenções, de 

modo a desenvolver a independência. 

• Participar de atividades que envolvam sensações táteis e 

percepção das partes do próprio corpo e do corpo de outras 

crianças. 

• Participar e compartilhar situações que desafiem os limites e 

as potencialidades corporais. 

• Participar de atividades de relaxamento pela escuta do próprio 

corpo, de música e sons da natureza. 
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• Participar de situações que envolvam coordenação motora 

global, por meio de brincadeiras, jogos, danças, ginásticas 

(atividades exploratórias de espaços estruturados com diferentes 

implementos – cordas, arcos, bastões, cones, brinquedos...). 

• Desenvolver sua dominância lateral através de ações habituais 

e brincadeiras. 

• Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções 

como: em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, entre 

outros, ao se envolver em brincadeiras e diferentes atividades. 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

desenvolvendo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, 

entre outros. 

• Participar, de forma individual e coletiva, em brincadeiras 

livres e dirigidas, jogos, danças, ginásticas etc. 

• Reconhecer a diferença, semelhança e aspectos físicos dos 

objetos usando mãos e pés. 

• Ampliar os movimentos por meio do arrastar e rolar em 

diferentes espaços, passando sobre obstáculos, por baixo de 

mesas e cadeiras e outros objetos, em caminhos marcados no 

chão. 

• Participar e reconhecer diversas formas de comunicação 

(gestual e verbal). 

• Realizar passeios a pé, na própria instituição e/ou nas 

proximidades, seguidas de conversas sobre tudo que foi 

observado e sobre todas as ações e reações do corpo durante o 

trajeto. 

• Gravar em celular, ouvir e apreciar suas produções musicais 

individuais e coletivas, nos diversos espaços e momentos da 

instituição educacional, incluindo os festejos. 

• Participar e criar situações que envolvam movimentos com 

outras crianças e com adultos. 

• Conhecer e participar de danças folclóricas (quadrilhas, 

brincadeiras de roda, brincadeiras cantadas etc.). 

• Participar e reconhecer diversas manifestações culturais, como 

brincadeiras, brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos e 

canções tradicionais (pipa, cantigas de roda, pega-pega, cabra-

cega, barra-manteiga, corda, pião, ciranda, escondeesconde, 

elástico, bambolê etc.) e demais manifestações que digam 

respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outras. 

• Participar e perceber os processos simbólicos, por meio da 
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dramatização de histórias, músicas, entre outros, tendo o corpo 

como protagonista. 

• Participar de circuitos que envolvam habilidades de 

locomoção: arrastar, andar para frente, andar de costas. 

• Movimentar o corpo de diversas maneiras em espaços amplos 

e de circulação livre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAÇOS, SONS, 

CORES E FORMAS 

 

• Perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos 

por meio da escuta e participação ativa de histórias sonorizadas. 

• Expressar-se musicalmente de modo livre e direcionado por 

meio do canto, em variados momentos do cotidiano. 

• Explorar e manipular materiais tridimensionais com diversas 

superfícies, planos, formas, volumes e objetos (areia molhada, 

argila, massa de modelar) para sentir as diferentes texturas e 

perceber suas formas. 

• Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, 

colagem, modelagens, recortes, manipulação de papéis 

utilizando diversos materiais (lápis; gizão de cera; papéis de 

tamanhos, cores, texturas e formatos variados; colas líquidas e 

em bastão; tintas variadas, de pintura a dedo, com pincéis 

grandes; entre outros). 

• Observar figuras humanas, de animais e objetos, para perceber 

forma e volume exercitando a percepção visual, raciocínio, 

atenção e imaginação. 

• Desenvolver os sentidos, a percepção e a imaginação por meio 

da apreciação artística. 

• Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, 

colagem, modelagens, recortes, manipulação de papéis 

utilizando diversos materiais (lápis; gizão de cera; papéis de 

tamanhos, cores, texturas e formatos variados; colas líquidas e 

em bastão; tintas variadas, de pintura a dedo, com pincéis 

grandes; entre outros). 

• Ativar a imagem mental de objetos e imagens reais, por meio 

da observação, memória e imaginação. 

• Desenhar e colorir utilizando materiais variados, tais como 

tinta, lápis de cor, giz de cera, entre outros. 

• Manusear e experimentar diferentes planos, texturas e espaços 

de materiais diversos (jornais, papel, papelão, embalagens, 

objetos, dentre outros). 

• Conhecer as cores primárias e secundárias. 

• Conhecer tintas alternativas feitas a partir de materiais 
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naturais. 

• Criar livremente sons com o corpo, com objetos do cotidiano 

e com materiais reutilizáveis para acompanhamento de músicas 

cantadas e/ou ouvidas. 

• Vivenciar situações como plateia e artista por meio de jogos 

teatrais e faz de conta. 

• Participar de jogos teatrais com sombras, pantomima, 

fantoches, bonecos, máscaras, entre outras possibilidades. 

• Observar as características corporais individuais, destacando a 

forma, o volume e o peso. 

• Experimentar e vivenciar movimentos corporais por meio de 

vários tipos de sons e músicas de diversos estilos e culturas. 

• Vivenciar brincadeiras dançadas como as cirandas, rodas e 

outras possibilidades da cultura popular. 

• Participar de atividades com músicas usadas como fundo para 

a formação de reportório de memória e realização de trabalho 

corporal livre. 

• Apreciar dramatizações de histórias, apresentações e jogos 

teatrais, observando sua temática. 

• Experimentar intencionalmente a expressividade (triste, 

alegre, bravo) em brincadeiras teatrais. 

• Participar da elaboração de cenários, figurinos e maquiagem 

em situações de dramatização de histórias conhecidas ou 

inventadas pelo grupo. 

• Interagir com crianças de diferentes idades, utilizando 

brinquedos de materiais alternativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dialogar com crianças de diferentes idades e adultos, 

expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 

• Perceber as imagens e gestos que representam ideias a fim de 

relacioná-las à sua vivência. 

• Perceber que o som produzido por seu corpo é uma maneira 

de comunicação, desenvolvendo a capacidade de diferenciação 

da fala humana. 

• Participar de narração de fatos em sequência temporal e 

causal. 

• Vivenciar procedimentos de leitura de textos literários e não 

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

não lendo de forma convencional. 

• Representar, por meio do grafismo (desenho), as histórias 

ouvidas. 
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ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

 

• Experimentar diferentes materiais que riscam (giz de cera, 

tinta guache, cola colorida, carvão) para expressar sentimentos e 

ideias que são elementos culturais (processo do grafismo). 

• Manipular textos e participar de situações de escuta para 

ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, 

poesia, telefonemas, histórias, tirinhas, cartazes, cardápios, 

notícias etc.). 

• Reconhecer e imitar diferentes sons e palavras ouvidas. 

• Reconhecer as características de objetos, personagens, cenas 

de histórias e situações cotidianas. 

• Escutar e tentar pronunciar as palavras. 

• Expressar oralmente desejos, experiências, necessidades e 

opiniões. 

• Experimentar jogos que relacionam a fala com a escrita por 

meio da dança, do teatro, da música, da matemática. 

• Manusear rótulos e embalagens no cotidiano, a fim de 

perceber suas funções e diferenças. 

• Participar de situações comunicativas, compreendendo a 

existência de diferentes assuntos. 

• Experimentar diferentes posições espaciais e corporais 

(sentado, em pé, deitado de bruços, entre outras) para desenhar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

• Acompanhar o registro de números: quantidade de crianças 

(presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma 

natureza (bonecas, bolas etc.). 

• Manipular e identificar formas geométricas no cotidiano, por 

meio de observação e manipulação de objetos, livros e 

elementos da natureza. 

• Desenvolver, de maneira lúdica, noções matemáticas de 

alto/baixo, comprido/curto, maior/menor, muito/pouco, 

grosso/fino, largo/estreito, pesado/leve, longe/perto, quente/frio, 

rápido/devagar, dia/noite. 

• Identificar e reproduzir trajetos com dados predeterminados, 

por meio de brincadeiras e jogos. 

• Identificar e marcar a passagem do tempo, destacando datas 

importantes e eventos (aniversários, festas, passeios, estações 

do ano etc.) por meio de calendário e relógio. 

• Identificar os materiais utilizados na higiene corporal, a fim 

de utilizá-los gradativamente, com autonomia. 

• Conhecer os ciclos de vida de plantas, animais e seres 

humanos. 
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 • Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 

propriedades dos objetos (odor, cor, textura, temperatura, 

tamanho). 

• Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e 

fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 

• Observar os elementos da natureza, tais como água, luz, solo, 

ar, identificando-os, nomeando-os e relacionando-os aos seres 

vivos. 

• Participar do plantio e cultivo de horta ou jardim, 

desenvolvendo hábitos de cuidado e responsabilização com o 

meio ambiente. 

• Reconhecer diversos tipos e origens de alimentos, 

compreendendo a importância de uma alimentação saudável. 

• Desenvolver a oralidade e a elaboração de narrativas após 

leitura de histórias sobre Brasília e sobre o Cerrado. 

• Observar as características de Brasília e do Cerrado. 

• Acompanhar o registro de números: quantidade de crianças 

(presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma 

natureza (bonecas, bolas etc.). 

• Identificar e marcar a passagem do tempo, destacando datas 

importantes e eventos (aniversários, festas, passeios, estações 

do ano etc.) por meio de calendário e relógio. 

• Conhecer ações relacionadas ao consumo sustentável 

(economia de matéria prima, água, energia) e atitudes como 

reduzir, reciclar e reutilizar, desenvolvendo práticas de cuidado 

com o meio ambiente. 

• Reconhecer, por meio dos sentidos, as características dos 

elementos naturais, dos materiais e do ambiente: quente, frio, 

liso, áspero, grosso, fino, doce, salgado, amargo, azedo, fortes e 

fracos etc. 

• Conhecer e nomear plantas e animais do Cerrado. 

 

3° Bimestre 

Campos de experiências 

 

 

 

 

 

 

• Demonstrar progressiva independência no cuidado com seu 

corpo. 

• Identificar diferentes tipos de moradia, nomeando os cômodos 

(convencionais ou não) e identificando suas utilidades. 

• Compartilhar os objetos e os espaços com crianças de 

diferentes faixas etárias e com adultos e negociar sua 
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O EU, O OUTRO E O 

NÓS 

 

participação em brincadeiras. 

• Identificar, nomear e distinguir os membros de sua família, 

reconhecendo que há diferentes configurações familiares. 

• Reconhecer sua sexualidade, percebendo que existem 

diferenças físicas e comportamentais entre as pessoas, e iniciar 

a formação de sua imagem corporal. 

• Perceber sua imagem no espelho e em diferentes fotografias. 

• Experimentar, nas relações, o sentimento de justiça e respeito 

à diversidade. 

• Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 

capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

• Comunicar-se com seus pares e os adultos, buscando 

compreendê-los e fazendo-se compreender. 

• Conhecer, utilizar e negociar regras básicas de convívio social 

nas interações, nas brincadeiras e no uso de espaços diversos. 

• Desenvolver hábitos de higiene: pedir para ir ao banheiro, 

lavar as mãos, limpar o nariz, escovar os dentes, percebendo-os 

como necessidades para seu bem-estar. 

• Estabelecer o controle progressivo de suas necessidades 

fisiológicas e realizar, de modo independente, atividades de 

alimentação e higienização. 

• Identificar os meios de transporte e alguns sinais de trânsito, 

bem como ações de segurança (uso da cadeirinha, cinto de 

segurança, faixa de pedestre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS 

 

• Ampliar as próprias conquistas corporais e perceber as 

conquistas corporais dos colegas. 

• Participar e criar situações que envolvam movimentos com 

outras crianças e com adultos. 

• Participar e compartilhar situações que exercitem os músculos 

da face por meio de brincadeiras, jogos e ginásticas (fazer 

caretas diversas; assoprar apitos, línguas de sogra, penas, chama 

de vela, balão de ar; mastigação; imitar os sons produzidos 

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

• Participar e perceber os processos simbólicos, por meio da 

dramatização de histórias, músicas, entre outros, tendo o corpo 

como protagonista. 

• Reconhecer as brincadeiras, jogos, gestos, regras e outras 

formas de brincar. 

• Ampliar gradativamente as habilidades locomotoras de 

caminhar, correr, saltar, saltitar, pular, escorregar, rolar etc., 
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visando à orientação espacial e à lateralidade, por meio de 

brincadeiras, jogos, ginásticas, danças etc. 

• Reconhecer o repertório de jogos, brincadeiras, brinquedos, 

festejos, histórias e modos de vida das crianças, característicos 

de diferentes culturas e da tradição cultural de sua comunidade. 

• Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções 

como: em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, entre 

outros, ao se envolver em brincadeiras e diferentes atividades. 

• Experimentar formas de deslocamentos no espaço (pular, 

saltar...), combinando movimentos e seguindo orientações. 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

desenvolvendo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, 

entre outros. 

• Participar, de forma individual e coletiva, em brincadeiras 

livres e dirigidas, jogos, danças, ginásticas etc. 

• Reconhecer a diferença, semelhança e aspectos físicos dos 

objetos usando mãos e pés. 

• Ampliar os movimentos por meio do arrastar e rolar em 

diferentes espaços, passando sobre obstáculos, por baixo de 

mesas e cadeiras e outros objetos, em caminhos marcados no 

chão. 

• Participar e reconhecer diversas formas de comunicação 

(gestual e verbal). 

• Realizar passeios a pé, na própria instituição e/ou nas 

proximidades, seguidas de conversas sobre tudo que foi 

observado e sobre todas as ações e reações do corpo durante o 

trajeto. 

• Observar e nomear as diversas expressões corporais, 

possibilitando a familiarização com a imagem de seu próprio 

corpo refletida no espelho. 

• Conhecer e nomear as partes do corpo de modo a desenvolver 

consciência de suas potencialidades (força, velocidade, 

resistência, agilidade, equilíbrio e flexibilidade). 

• Utilizar diferentes estratégias motoras para separar objetos 

altos de baixos, curtos de compridos, finos de grossos, largos de 

estreitos, cheios de vazios etc. 

• Movimentar o corpo de diversas maneiras em espaços amplos 

e de circulação livre. 

• Segurar o prato e talher para alimentar-se com autonomia e 

realizar a prática do autosservimento com a orientação do 
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adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAÇOS, SONS, 

CORES E FORMAS 

 

• Valorizar produções artísticas individuais e coletivas no 

âmbito das linguagens artísticas. 

• Interagir com produções artísticas individuais e coletivas, 

desenvolvendo a dimensão estética da arte. 

• Explorar diferentes fontes sonoras:  

* corpo (voz/canto, estalos, passos, palmas, onomatopeias, 

dentre outros);  

*   natureza (sementes, madeira, folhas, cascas, pedras de 

diferentes formas e tamanhos, dentre outros);  

*    objetos cotidianos e materiais reutilizáveis (caixas de 

papelão, embalagens plásticas, sacos de papel, potes de plástico, 

panelas, colher de pau, madeira, garrafas, vidros, tampas, 

tampinhas, dentre outros). 

• Escutar atentamente, em mídias, apresentações ou concertos, 

estilos e gêneros musicais (música folclórica, erudita, popular, 

dentre outros) do contexto da criança, seja familiar, comunitário 

e/ou da instituição educacional. 

• Desenvolver noções de som e silêncio utilizando a pesquisa 

sonora com instrumentos musicais convencionais e objetos 

sonoros. 

• Cantar músicas explorando a intensidade do som (forte/fraco) 

e perceber a intensidade por meio da vibração, tateando caixas 

de som durante a execução de músicas. 

• Observar diversas imagens/cenas/obras por meio de 

fotografias, pinturas, objetos, esculturas, cenas cotidianas, 

gravuras e obras de artistas. 

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

meio de desenhos, pinturas, colagens e modelagens. 

• Experimentar e vivenciar movimentos corporais por meio de 

vários tipos de sons e músicas de diversos estilos e culturas. 

• Participar e interagir em brincadeiras de faz de conta, de modo 

a vivenciar diferentes papéis sociais. 

• Desenhar e colorir utilizando materiais variados, tais como 

tinta, lápis de cor, giz de cera, entre outros. 

• Manusear e experimentar diferentes planos, texturas e espaços 

de materiais diversos (jornais, papel, papelão, embalagens, 

objetos, dentre outros). 

• Conhecer as cores primárias e secundárias. 

• Criar livremente sons com o corpo, com objetos do cotidiano 
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e com materiais reutilizáveis para acompanhamento de músicas 

cantadas e/ou ouvidas. 

• Gravar em celular, ouvir e apreciar suas produções musicais 

individuais e coletivas, nos diversos espaços e momentos da 

instituição educacional, incluindo os festejos. 

• Vivenciar situações como plateia e artista por meio de jogos 

teatrais e faz de conta. 

• Participar de jogos teatrais com sombras, pantomima, 

fantoches, bonecos, máscaras, entre outras possibilidades. 

• Interpretar canções individual e coletivamente. 

• Expressar-se musicalmente de modo livre e direcionado por 

meio do canto, em variados momentos do cotidiano. 

• Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, 

colagem, modelagens, recortes, manipulação de papéis 

utilizando diversos materiais (lápis; gizão de cera; papéis de 

tamanhos, cores, texturas e formatos variados; colas líquidas e 

em bastão; tintas variadas, de pintura a dedo, com pincéis 

grandes; entre outros). 

• Descrever imagens dispostas em variados suportes 

(fotografias, pinturas, objetos, esculturas, cenas cotidianas, 

gravuras e obras de artistas). 

• Criar situações cênicas em jogos de faz de conta. 

• Participar de atividades com músicas usadas como fundo para 

a formação de reportório de memória e realização de trabalho 

corporal livre. 

• Apreciar dramatizações de histórias, apresentações e jogos 

teatrais, observando sua temática. 

• Experimentar intencionalmente a expressividade (triste, 

alegre, bravo) em brincadeiras teatrais. 

• Participar da elaboração de cenários, figurinos e maquiagem 

em situações de dramatização de histórias conhecidas ou 

inventadas pelo grupo. 

• Interagir com crianças de diferentes idades, utilizando 

brinquedos de materiais alternativos. 

• Experimentar e conhecer diversas texturas de variados 

materiais, relacionando texturas/objetos/materiais. 

 

 

 

 

• Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, 

filmes ou peças teatrais assistidos etc. 

• Manusear diferentes portadores textuais, demostrando 
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ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

 

reconhecer seus usos sociais. 

• Interagir, por meio da oralidade, com seus pares de diferentes 

idades e com os adultos. 

• Vivenciar exposição de ideias e fatos com auxílio de adultos e 

utilização de recursos como ilustrações, objetos etc. 

• Reconhecer o próprio nome e o nome dos colegas. 

• Explorar os suportes convencionais e incidentais dos gêneros 

textuais (revistas, jornais, outdoor, quadro de avisos, rádio, TV, 

computador, faixas, muros, paredes, janelas de veículos, 

ambiente virtual – computador, tablete, celular etc.). 

• Vivenciar e respeitar brincadeiras de diferentes culturas. 

• Perceber e utilizar diferentes formas de expressão para se 

comunicar (sorriso, choro, beijo, balanço da cabeça negativa ou 

afirmativa etc.). 

• Perceber a leitura/escrita como uma prática para mudança de 

ação (placas de sinalização, avisos, instruções, cartazes de rua 

etc.). 

• Identificar e utilizar diferentes possibilidades de comunicação 

comos outros (fala oral, gestual, escrita, movimentos e 

expressões corporais, por meio de instrumentos – meios de 

comunicação). 

• Participar da recitação de parlendas, adivinhas, canções, 

poemas e trava-línguas. 

• Reconhecer as letras que compõem o próprio nome em 

diferentes situações. 

• Imitar e compreender as regras sociais por meio da fala e da 

brincadeira. 

• Conhecer e respeitar as regras sociais de diferentes povos. 

• Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e 

aliteração em cantigas de roda e textos poéticos. 

• Manipular textos e participar de situações de escuta para 

ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, 

poesia, telefonemas, histórias, tirinhas, cartazes, cardápios, 

notícias etc.). 

• Escutar e tentar pronunciar as palavras. 

• Expressar oralmente desejos, experiências, necessidades e 

opiniões. 

• Reconhecer as características de objetos, personagens, cenas 

de histórias e situações cotidianas. 

• Perceber, de forma gradativa, a ideia de representação por 
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meio da produção de rabiscos e garatujas na realização de 

tentativas de escritas não convencionais. 

• Experimentar jogos que relacionam a fala com a escrita por 

meio da dança, do teatro, da música, da matemática. 

• Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e 

outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, com 

orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para 

baixo, da esquerda para a direita). 

• Representar, por meio do grafismo (desenho), as histórias 

ouvidas. 

• Reconhecer a importância dos meios de comunicação entre 

humanos no decorrer da história. 

• Registrar ideias e sentimentos por meio do desenho, 

comunicando experiências de lugares, pessoas e objetos. 

• Identificar, de forma paulatina, o alfabeto, principalmente 

quando associado a um nome familiar. 

• Manusear letras de diferentes cores e texturas, tamanhos e 

formatos.  

• Perceber e imitar o ritmo e a entonação da leitura de textos 

(palavras e frases) realizada pelo adulto para melhor 

compreensão dos sentidos. 

• Experimentar diferentes posições espaciais e corporais 

(sentado, em pé, deitado de bruços, entre outras) para desenhar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Diferenciar espaços sociais públicos e privados, conforme 

suas características e utilidades. 

• Realizar estimativas de medições: comprimento, volume, 

capacidade. 

• Expressar medidas (peso, altura etc.), elaborando gráficos 

básicos com orientação do professor. 

• Conhecer ações relacionadas ao consumo sustentável 

(economia de matéria prima, água, energia) e atitudes como 

reduzir, reciclar e reutilizar, desenvolvendo práticas de cuidado 

com o meio ambiente. 

• Compreender a importância da conservação, do uso racional e 

do reaproveitamento de objetos utilizados individual e 

coletivamente. 

• Participar de experimentos, observações, pesquisas e outros 

procedimentos científicos para ampliação dos conhecimentos e 

vocabulário. 
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ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

 

• Conhecer e nomear plantas e animais do Cerrado. 

• Observar a vegetação nativa e as transformações que ocorrem 

a partir de construções na cidade ou no campo. 

• Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 

propriedades dos objetos (odor, cor, textura, temperatura, 

tamanho). 

• Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e 

fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 

• Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, 

depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar). 

• Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos 

diversos. 

• Identificar e nomear cores nos ambientes, na natureza, em 

brinquedos e objetos. 

• Comparar coleções de objetos, identificando relações de 

igualdade e diferença (mais que, menos que, maior que, menor 

que, igual a). 

• Participar do plantio e cultivo de horta ou jardim, 

desenvolvendo hábitos de cuidado e responsabilização com o 

meio ambiente. 

• Identificar ações humanas que contribuem para a preservação 

ou degradação do meio ambiente. 

• Desenvolver a oralidade e a elaboração de narrativas após 

leitura de histórias sobre Brasília e sobre o Cerrado. 

• Observar as características de Brasília e do Cerrado. 

• Acompanhar o registro de números: quantidade de crianças 

(presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma 

natureza (bonecas, bolas etc.). 

• Realizar seriação de objetos, posicionandos-os do menor para 

o maior, do mais alto para o mais baixo, do mais largo para o 

menos largo e vice-versa. 

• Manipular e identificar formas geométricas no cotidiano, por 

meio de observação e manipulação de objetos, livros e 

elementos da natureza. 

• Identificar e marcar a passagem do tempo, destacando datas 

importantes e eventos (aniversários, festas, passeios, estações 

do ano etc.) por meio de calendário e relógio. 

• Identificar os materiais utilizados na higiene corporal, a fim 

de utilizá-los gradativamente, com autonomia. 

• Explorar maquetes, mapas e globos. 



 
 
 
 
 

 

Educandário - Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626 
Vitória Régia – Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626 

CEPI Araçá Mirim – AR 03 Lote 03 – Sobradinho II/DF | CEP: 73.060-130 | Telefone: (61) 3483-6576 

 

 

 

INSTITUTO VITÓRIA-RÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO 
CNPJ n° 01.634.237/0001-97 – Educandário Eurípedes Barsanulfo 

CNPJ n° 01.634.237/0002-78 – Vitória Régia 
CNPJ n° 01.634.237/0003-59 – CEPI Araçá Mirim 

 

• Desenvolver estratégias pessoais para resolução de situações-

problema e estimular o raciocínio lógico. 

• Observar e participar de ações que envolvam separação de 

materiais recicláveis e reutilizáveis. 

• Identificar os seres vivos a partir da observação de suas 

características físicas, tipo de alimentação, habitat, modos de 

locomoção e sua relação com o ambiente e outros seres vivos. 

 

 

4° Bimestre 

Campos de experiências 

 

 

 

 

 

 

 

O EU, O OUTRO E O 

NÓS 

 

• Compartilhar os objetos e os espaços com crianças de 

diferentes faixas etárias e com adultos e negociar sua 

participação em brincadeiras. 

• Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes 

(altura, etnia, preferências, local de moradia), respeitando e 

valorizando a diversidade. 

• Identificar diferentes profissões existentes na sociedade, 

incluindo o trabalho no campo, reconhecer su importância na 

coletividade. 

• Identificar diferentes tipos de moradias, nomeando os 

cômodos (convencionais ou não) e identificando suas utilidades. 

• Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 

capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

• Comunicar-se com seus pares e os adultos, buscando 

compreendê-los e fazendo-se compreender. 

• Conhecer, utilizar e negociar regras básicas de convívio social 

nas interações, nas brincadeiras e no uso de espaços diversos. 

• Desenvolver hábitos de higiene: pedir para ir ao banheiro, 

lavar as mãos, limpar o nariz, escovar os dentes, percebendo-os 

como necessidades para seu bem-estar. 

• Estabelecer o controle progressivo de suas necessidades 

fisiológicas e realizar, de modo independente, atividades de 

alimentação e higienização. 

• Conhecer as histórias e culturas africanas, indígena e europeia 

como originárias da cultura brasileira, valorizando suas 

peculiaridades. 

 

 

 

• Movimentar o corpo de diversas maneiras em espaços amplos 

e de circulação livre. 
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CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS 

 

• Participar de brincadeiras da cultura infantil, de acordo com as 

regras estabelecidas (brincar de pega-pega, correndo pelos 

espaços na tentativa de fugir e não ser alcançado, entre outras). 

• Participar e ampliar os movimentos pela utilização de 

diferentes modalidades de dança. 

• Perceber a diferença do ritmo respiratório e dos batimentos 

cardíacos durante as atividades ativas e tranquilas, visando ao 

desempenho eficaz nas ações e tendo como base os sinais do 

corpo 

• Participar de brincadeiras de faz de conta, expressando 

diferentes papéis sociais por meio do próprio corpo. 

• Perceber a linguagem não verbal, fazendo uso da imitação, 

invenção e reinvenção dos elementos do mundo que a cerca por 

meio do corpo. 

• Participar de brincadeiras com objetos de diferentes tamanhos, 

formas, texturas e pesos (pneus, latas, caixas de papelão, copos 

plásticos, bastões de madeira, bolas de meia, sacos de estopa, 

pedaços de espuma, isopor, EVA etc.). 

• Participar de atividades que envolvam materiais diversos e de 

variados tamanhos para desenvolver a coordenação motora fina 

que envolva ações de rasgar, dobrar e amassar vários tipos de 

papéis, empilhar, encaixar, pinçar, recortar, colar, modelar com 

massa ou argila, montar quebra-cabeças, manipular grãos 

diversos etc. 

• Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções 

como: em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, entre 

outros, ao se envolver em brincadeiras e diferentes atividades. 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

desenvolvendo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, 

entre outros. 

• Participar, de forma individual e coletiva, em brincadeiras 

livres e dirigidas, jogos, danças, ginásticas etc. 

• Reconhecer a diferença, semelhança e aspectos físicos dos 

objetos usando mãos e pés. 

• Ampliar os movimentos por meio do arrastar e rolar em 

diferentes espaços, passando sobre obstáculos, por baixo de 

mesas e cadeiras e outros objetos, em caminhos marcados no 

chão. 

• Participar e reconhecer diversas formas de comunicação 

(gestual e verbal). 
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• Realizar passeios a pé, na própria instituição e/ou nas 

proximidades, seguidas de conversas sobre tudo que foi 

observado e sobre todas as ações e reações do corpo durante o 

trajeto. 

• Observar e nomear as diversas expressões corporais, 

possibilitando a familiarização com a imagem de seu próprio 

corpo refletida no espelho. 

• Participar e criar situações que envolvam movimentos com 

outras crianças e com adultos. 

• Participar e perceber os processos simbólicos, por meio da 

dramatização de histórias, músicas, entre outros, tendo o corpo 

como protagonista. 

• Movimentar o corpo de diversas maneiras em espaços amplos 

e de circulação livre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAÇOS, SONS, 

CORES E FORMAS 

 

• Cantar músicas explorando a altura dos sons (agudo/grave). 

• Expressar graficamente diversos sons, utilizando registro 

espontâneo por meio de grafismo, colagem, pintura, dentre 

outros. 

• Participar de atividades com músicas usadas como fundo para 

a formação de reportório de memória e realização de trabalho 

corporal livre. 

• Apreciar dramatizações de histórias, apresentações e jogos 

teatrais, observando sua temática. 

• Experimentar intencionalmente a expressividade (triste, 

alegre, bravo) em brincadeiras teatrais. 

• Participar da elaboração de cenários, figurinos e maquiagem 

em situações de dramatização de histórias conhecidas ou 

inventadas pelo grupo. 

• Interagir com crianças de diferentes idades, utilizando 

brinquedos de materiais alternativos. 

• Desenhar com interferência gráfica de imagens, usando papéis 

de formatos e tamanhos diferentes, vazados ou não, ou formas 

geométricas que servirão de suporte para o desenho. 

• Pesquisar e colecionar (com a família/responsável) imagens 

narrativas para confecção de álbuns de história de vida. 

• Conhecer gradativamente os elementos visuais e sonoros da 

representação teatral: personagens, texto, caracterização, 

cenário e sonoplastia. 

• Participar da elaboração de cenários, figurinos e maquiagem 



 
 
 
 
 

 

Educandário - Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626 
Vitória Régia – Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626 

CEPI Araçá Mirim – AR 03 Lote 03 – Sobradinho II/DF | CEP: 73.060-130 | Telefone: (61) 3483-6576 

 

 

 

INSTITUTO VITÓRIA-RÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO 
CNPJ n° 01.634.237/0001-97 – Educandário Eurípedes Barsanulfo 

CNPJ n° 01.634.237/0002-78 – Vitória Régia 
CNPJ n° 01.634.237/0003-59 – CEPI Araçá Mirim 

 

em situações de dramatização de histórias conhecidas ou 

inventadas pelo grupo. 

• Desenhar e colorir utilizando materiais variados, tais como 

tinta, lápis de cor, giz de cera, entre outros. 

• Manusear e experimentar diferentes planos, texturas e espaços 

de materiais diversos (jornais, papel, papelão, embalagens, 

objetos, dentre outros). 

• Conhecer as cores primárias e secundárias. 

• Criar livremente sons com o corpo, com objetos do cotidiano 

e com materiais reutilizáveis para acompanhamento de músicas 

cantadas e/ou ouvidas. 

• Gravar em celular, ouvir e apreciar suas produções musicais 

individuais e coletivas, nos diversos espaços e momentos da 

instituição educacional, incluindo os festejos. 

• Vivenciar situações como plateia e artista por meio de jogos 

teatrais e faz de conta. 

• Participar de jogos teatrais com sombras, pantomima, 

fantoches, bonecos, máscaras, entre outras possibilidades. 

• Expressar-se musicalmente de modo livre e direcionado por 

meio do canto, em variados momentos do cotidiano. 

• Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, 

colagem, modelagens, recortes, manipulação de papéis 

utilizando diversos materiais (lápis; gizão de cera; papéis de 

tamanhos, cores, texturas e formatos variados; colas líquidas e 

em bastão; tintas variadas, de pintura a dedo, com pincéis 

grandes; entre outros). 

• Desenhar descrevendo histórias, lugares e acontecimentos 

narrados. 

• Emitir opiniões em relação a obras de Arte. 

• Descrever imagens dispostas em variados suportes 

(fotografias, pinturas, objetos, esculturas, cenas cotidianas, 

gravuras e obras de artistas). 

• Experimentar e conhecer diversas texturas de variados 

materiais, relacionando texturas/objetos/materiais. 

 

 

 

 

 

 

• Formular e responder perguntas sobre fatos da história 

narrada, identificando cenários, personagens e principais 

acontecimentos. 

• Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou 

temas sugeridos. 
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ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

 

• Desenvolver, paulatinamente, as habilidades básicas 

necessárias à produção e emissão correta de fonemas, 

expressando-se e reproduzindo mensagens verbais com 

gradativa clareza e fluência. 

• Desenvolver a autoexpressão nas brincadeiras de faz de conta, 

lançando mão da imaginação e memória. 

• Perceber e imitar o ritmo e a entonação da leitura de textos 

(palavras e frases) realizada pelo adulto para melhor 

compreensão dos sentidos. 

• Diferenciar letras de números e desenhos, entre outros sinais 

gráficos. 

• Experimentar diferentes posições espaciais e corporais 

(sentado, em pé, deitado de bruços, entre outras) para desenhar. 

• Perceber a relação entre grafema/fonema do próprio nome e 

de palavras de uso cotidiano. 

• Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e 

aliteração em cantigas de roda e textos poéticos. 

• Manipular textos e participar de situações de escuta para 

ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, 

poesia, telefonemas, histórias, tirinhas, cartazes, cardápios, 

notícias etc.). 

• Escutar e tentar pronunciar as palavras. 

• Expressar oralmente desejos, experiências, necessidades e 

opiniões. 

• Reconhecer as características de objetos, personagens, cenas 

de histórias e situações cotidianas. 

• Experimentar jogos que relacionam a fala com a escrita por 

meio da dança, do teatro, da música, da matemática. 

• Compreender que livros e outros impressos têm autor, 

ilustrador e capa. 

• Representar, por meio do grafismo (desenho), as histórias 

ouvidas. 

• Registrar ideias e sentimentos por meio do desenho, 

comunicando experiências de lugares, pessoas e objetos. 

• Identificar, de forma paulatina, o alfabeto, principalmente 

quando associado a um nome familiar. 

• Experimentar a expressão gráfica por meio da escrita 

espontânea, visando ao desenvolvimento de movimentos 

manuais, na perspectiva do aprendizado futuro da escrita. 

• Experimentar diferentes posições espaciais e corporais 
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(sentado, em pé, deitado de bruços, entre outras) para desenhar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

 

• Compreender a função social do dinheiro, de forma lúdica, em 

situações de vivência e manipulação (dinheiro de brinquedo) 

para a descoberta de que as cédulas e moedas têm valores e que 

são utilizadas na aquisição de produtos e serviços. 

• Identificar e nomear os números, diferenciando-os de outras 

marcas gráficas. 

• Utilizar linguagem oral e pictórica para comunicar ideias 

matemáticas. 

• Desenvolver estratégias pessoais para resolução de situações-

problema e estimular o raciocínio lógico. 

• Identificar e distinguir realidades geográficas urbanas e rurais, 

desenvolvendo o respeito pelas diversidades. 

• Levantar hipóteses a respeito dos processos de transformação 

das propriedades dos objetos (som, odor, mudanças de forma ou 

tamanho, consistência, temperatura, luzes etc.) 

• Identificar fenômenos da natureza e sua influência nas ações 

humanas (construção de abrigos para proteção da chuva, 

construção de para-raios, bocas de lobo). 

• Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 

propriedades dos objetos (odor, cor, textura, temperatura, 

tamanho). 

• Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e 

fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 

• Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, 

depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar). 

• Reconhecer a ordem numérica e a relação entre o número 

(falado e escrito) e a quantidade que ele representa. 

• Participar do plantio e cultivo de horta ou jardim, 

desenvolvendo hábitos de cuidado e responsabilização com o 

meio ambiente. 

• Identificar ações humanas que contribuem para a preservação 

ou degradação do meio ambiente. 

• Acompanhar o registro de números: quantidade de crianças 

(presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma 

natureza (bonecas, bolas etc.). 

• Manipular e identificar formas geométricas no cotidiano, por 

meio de observação e manipulação de objetos, livros e 

elementos da natureza. 
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• Identificar e marcar a passagem do tempo, destacando datas 

importantes e eventos (aniversários, festas, passeios, estações 

do ano etc.) por meio de calendário e relógio. 

• Identificar os materiais utilizados na higiene corporal, a fim 

de utilizá-los gradativamente, com autonomia. 

• Explorar maquetes, mapas e globos. 

• Conhecer ações relacionadas ao consumo sustentável 

(economia de matéria prima, água, energia) e atitudes como 

reduzir, reciclar e reutilizar, desenvolvendo práticas de cuidado 

com o meio ambiente. 

 

 

 

 

Maternal II 

 

EIXOS 

INTEGRADORES 

Educar, Cuidar, Brincar e Interagir 

EIXOS TRANSVERSAIS Educação para a diversidade, cidadania e educação em e para os 

direitos humanos e educação para a sustentabilidade. 

 

1° BIMESTRE 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 

 

 

 

O EU, O OUTRO E O 

NÓS 

 

• Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 

capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

• Comunicar-se com seus pares e os adultos, buscando 

compreendê-los e fazendo-se compreender. 

• Conhecer, utilizar e negociar regras básicas de convívio social 

nas interações, nas brincadeiras e no uso de espaços diversos. 

• Passear e observar as características das imediações da 

instituição de educação infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado 

de si, nos jogos e brincadeiras. 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

desenvolvendo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, 

entre outros. 

• Participar, de forma individual e coletiva, em brincadeiras 

livres e dirigidas, jogos, danças, ginásticas etc. 

• Interagir com crianças de diferentes idades e adultos, utilizando 

brinquedos de materiais alternativos. 
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CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS 

 

• Perceber o equilíbrio do corpo ao andar e ao ficar parado, com 

e sem apoio de elementos e objetos do ambiente. 

• Vivenciar situações que ampliem a coordenação visomotora. 

• Realizar passeios a pé, na própria instituição e/ou nas 

proximidades, seguidas de conversas sobre tudo que foi 

observado e sobre todas as ações e reações do corpo durante o 

trajeto. 

• Participar de brincadeiras por meio de ações corporais, em que 

se explorem as diferentes possibilidades do corpo. 

• Observar e nomear as diversas expressões corporais, 

possibilitando a familiarização com a imagem de seu próprio 

corpo refletida no espelho. 

• Participar e perceber os processos simbólicos, por meio da 

dramatização de histórias, músicas, entre outros, tendo o corpo 

como protagonista. 

• Movimentar o corpo de diversas maneiras em espaços amplos e 

de circulação livre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAÇOS, SONS, 

CORES E FORMAS 

 

• Desenhar e colorir utilizando materiais variados, tais como 

tinta, lápis de cor, giz de cera, entre outros. 

• Manusear e experimentar diferentes planos, texturas e espaços 

de materiais diversos (jornais, papel, papelão, embalagens, 

objetos, dentre outros). 

• Conhecer as cores primárias e secundárias. 

• Experimentar e conhecer diversas texturas de variados 

materiais, relacionando texturas/objetos/materiais. 

• Criar livremente sons com o corpo, com objetos do cotidiano e 

com materiais reutilizáveis para acompanhamento de músicas 

cantadas e/ou ouvidas. 

• Participar ativamente de histórias sonorizadas, utilizando 

diversas fontes sonoras. 

• Experimentar a pulsação rítmica – tempo forte da música e da 

palavra por meio de escuta de cantigas, de jogos musicais 

corporais e brincadeiras cantadas, utilizando palmas e pés para 

marcação do tempo forte. 

• Gravar em celular, ouvir e apreciar suas produções musicais 

individuais e coletivas, nos diversos espaços e momentos da 

instituição educacional, incluindo os festejos. 

• Imitar gestos, sons e movimentos corporais de outras crianças, 

adultos e animais, em brincadeiras, contação de histórias e 

dramatizações. 
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• Vivenciar situações como plateia e artista por meio de jogos 

teatrais e faz de conta. 

• Participar de jogos teatrais com sombras, pantomima, 

fantoches, bonecos, máscaras, entre outras possibilidades. 

• Expressar-se musicalmente de modo livre e direcionado por 

meio do canto, em variados momentos do cotidiano. 

• Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 

modelagens, recortes, manipulação de papéis utilizando 

diversos materiais (lápis; gizão de cera; papéis de tamanhos, 

cores, texturas e formatos variados; colas líquidas e em bastão; 

tintas variadas, de pintura a dedo, com pincéis grandes; entre 

outros). 

• Participar de atividades com músicas usadas como fundo para a 

formação de reportório de memória e realização de trabalho 

corporal livre. 

• Apreciar dramatizações de histórias, apresentações e jogos 

teatrais, observando sua temática. 

• Experimentar intencionalmente a expressividade (triste, alegre, 

bravo) em brincadeiras teatrais. 

• Participar da elaboração de cenários, figurinos e maquiagem em 

situações de dramatização de histórias conhecidas ou 

inventadas pelo grupo. 

• Interagir com crianças de diferentes idades, utilizando 

brinquedos de materiais alternativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e 

aliterações em cantigas de roda e textos poéticos. 

• Manipular textos e participar de situações de escuta para 

ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, 

poesia, telefonemas, histórias, tirinhas, cartazes, cardápios, 

notícias etc.). 

• Manusear, de diversas maneiras diferentes, instrumentos e 

suportes para desenhar, pintar, rabiscar e traçar escrita 

espontânea, desenvolvendo seu aspecto sensorial-tátil. 

• Escutar e tentar pronunciar as palavras. 

• Participar de conversas em grupos, apoiando-se na fala 

complementar de seus pares de diferentes idades e dos adultos. 

• Participar em situações individuais e coletivas de leitura, como 

forma de vivência estética. 

• Participar de leituras por meio de gravuras, imagens etc. 

• Perceber a importância do nome, entendendo sua utilidade 
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ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

 

como elemento de identificação pessoal. 

• Experimentar jogos que relacionam a fala com a escrita por 

meio da dança, do teatro, da música, da matemática. 

• Representar, por meio do grafismo (desenho), as histórias 

ouvidas. 

• Perceber e utilizar diferentes formas de expressão para se 

comunicar (sorriso, choro, beijo, balanço da cabeça negativa ou 

afirmativa etc.). 

• Experimentar diferentes posições espaciais e corporais 

(sentado, em pé, deitado de bruços, entre outras) para desenhar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

 

• Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e 

fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 

• Desenvolver, de maneira lúdica, noções matemáticas de 

alto/baixo, comprido/curto, maior/menor, muito/pouco, 

grosso/fino, largo/estreito, pesado/leve, longe/perto, 

quente/frio, rápido/devagar, dia/noite. 

• Participar do plantio e cultivo de horta ou jardim, 

desenvolvendo hábitos de cuidado e responsabilização com o 

meio ambiente. 

• Conhecer os elementos da natureza (sol, ar, água e solo), a fim 

de perceber sua influência no ambiente (chuva, seca, frio, 

calor). 

• Acompanhar o registro de números: quantidade de crianças 

(presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma 

natureza (bonecas, bolas etc.). 

• Manipular e identificar formas geométricas no cotidiano, por 

meio de observação e manipulação de objetos, livros e 

elementos da natureza. 

• Identificar e marcar a passagem do tempo, destacando datas 

importantes e eventos (aniversários, festas, passeios, estações 

do ano etc.) Por meio de calendário e relógio. 

• Identificar, nomear e localizar os espaços da instituição de 

educação infantil. 

• Identificar os materiais utilizados na higiene corporal, a fim de 

utilizá-los gradativamente, com autonomia. 

• Conhecer ações relacionadas ao consumo sustentável 

(economia de matéria prima, água, energia) e atitudes como 

reduzir, reciclar e reutilizar, desenvolvendo práticas de cuidado 

com o meio ambiente. 

• reconhecer, por meio dos sentidos, as características dos 
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elementos naturais, dos materiais e do ambiente: quente, frio, 

liso, áspero, grosso, fino, doce, salgado, amargo, azedo, fortes e 

fracos etc. 

 

2° BIMESTRE 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O EU, O OUTRO E O 

NÓS 

 

• Compartilhar os objetos e os espaços com crianças de 

diferentes faixas etárias e com adultos e negociar sua 

participação em brincadeiras. 

• Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação 

com crianças de diferentes faixas etárias e com adultos 

• Desenvolver hábitos de higiene: pedir para ir ao banheiro, lavar 

as mãos, limpar o nariz, escovar os dentes, percebendo-os como 

necessidades para seu bem-estar. 

• Reconhecer a importância da troca e da partilha dos brinquedos 

e outros materiais disponibilizados no grupo. 

• Desenvolver, gradativamente, a capacidade de fazer escolhas, 

identificando situações de risco nos diferentes espaços e 

reagindo com atitude de cuidado. 

• Identificar e utilizar diferentes possibilidades de comunicação 

com as pessoas do convívio social, respeitando as regras 

sociais. 

• Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 

capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

• Comunicar-se com seus pares e os adultos, buscando 

compreendê-los e fazendo-se compreender. 

• Conhecer, utilizar e negociar regras básicas de convívio social 

nas interações, nas brincadeiras e no uso de espaços diversos. 

• Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com 

conflitos nas interações com crianças e adultos, com a 

orientação de um adulto. 

• Experimentar sabores, sons, ritmos, hábitos e histórias das 

comunidades brasileiras (zona rural e urbana, povos indígenas). 

• Identificar diferentes profissões existentes na sociedade, 

incluindo o trabalho no campo, e reconhecer sua importância na 

coletividade. 

• Realizar pequenas tarefas do cotidiano que envolvam atitudes 

de manutenção, preservação e cuidados com os pertences 

pessoais e coletivos. 

• Conhecer a história de Brasília, curiosidades e a história de vida 
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de pessoas que constituem esse contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS 

 

• Observar e nomear as diversas expressões corporais, 

possibilitando a familiarização com a imagem de seu próprio 

corpo refletida no espelho. 

• Expressar sensações e ritmos por meio de movimentos 

corporais associados a diferentes sons. 

• Reconhecer e fazer uso de gestos, movimentos e ritmos 

corporais para comunicar suas necessidades, intenções, de 

modo a desenvolver a independência. 

• Participar de atividades que envolvam sensações táteis e 

percepção das partes do próprio corpo e do corpo de outras 

crianças. 

• Participar e compartilhar situações que desafiem os limites e as 

potencialidades corporais. 

• Participar de atividades de relaxamento pela escuta do próprio 

corpo, de música e sons da natureza. 

• Participar de situações que envolvam coordenação motora 

global, por meio de brincadeiras, jogos, danças, ginásticas 

(atividades exploratórias de espaços estruturados com 

diferentes implementos – cordas, arcos, bastões, cones, 

brinquedos.). 

• Desenvolver sua dominância lateral através de ações habituais e 

brincadeiras. 

• Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como: 

em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, entre outros, ao 

se envolver em brincadeiras e diferentes atividades. 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

desenvolvendo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, 

entre outros. 

• Participar, de forma individual e coletiva, em brincadeiras 

livres e dirigidas, jogos, danças, ginásticas etc. 

• Reconhecer a diferença, semelhança e aspectos físicos dos 

objetos usando mãos e pés. 

• Ampliar os movimentos por meio do arrastar e rolar em 

diferentes espaços, passando sobre obstáculos, por baixo de 

mesas e cadeiras e outros objetos, em caminhos marcados no 

chão. 

• Participar e reconhecer diversas formas de comunicação 

(gestual e verbal). 

• Realizar passeios a pé, na própria instituição e/ou nas 
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proximidades, seguidas de conversas sobre tudo que foi 

observado e sobre todas as ações e reações do corpo durante o 

trajeto. 

• Gravar em celular, ouvir e apreciar suas produções musicais 

individuais e coletivas, nos diversos espaços e momentos da 

instituição educacional, incluindo os festejos. 

• Participar e criar situações que envolvam movimentos com 

outras crianças e com adultos. 

• Conhecer e participar de danças folclóricas (quadrilhas, 

brincadeiras de roda, brincadeiras cantadas etc.). 

• Participar e reconhecer diversas manifestações culturais, como 

brincadeiras, brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos e 

canções tradicionais (pipa, cantigas de roda, pega-pega, cabra-

cega, barra-manteiga, corda, pião, ciranda, esconde esconde, 

elástico, bambolê etc.) E demais manifestações que digam 

respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outras. 

• Participar e perceber os processos simbólicos, por meio da 

dramatização de histórias, músicas, entre outros, tendo o corpo 

como protagonista. 

• Participar de circuitos que envolvam habilidades de locomoção: 

arrastar, andar para frente, andar de costas. 

• Movimentar o corpo de diversas maneiras em espaços amplos e 

de circulação livre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAÇOS, SONS, 

CORES E FORMAS 

 

• Perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos por 

meio da escuta e participação ativa de histórias sonorizadas. 

• Expressar-se musicalmente de modo livre e direcionado por 

meio do canto, em variados momentos do cotidiano. 

• Explorar e manipular materiais tridimensionais com diversas 

superfícies, planos, formas, volumes e objetos (areia molhada, 

argila, massa de modelar) para sentir as diferentes texturas e 

perceber suas formas. 

• Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 

modelagens, recortes, manipulação de papéis utilizando 

diversos materiais (lápis; gizão de cera; papéis de tamanhos, 

cores, texturas e formatos variados; colas líquidas e em bastão; 

tintas variadas, de pintura a dedo, com pincéis grandes; entre 

outros). 

• Observar figuras humanas, de animais e objetos, para perceber 

forma e volume exercitando a percepção visual, raciocínio, 

atenção e imaginação. 
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• Desenvolver os sentidos, a percepção e a imaginação por meio 

da apreciação artística. 

• Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 

modelagens, recortes, manipulação de papéis utilizando 

diversos materiais (lápis; gizão de cera; papéis de tamanhos, 

cores, texturas e formatos variados; colas líquidas e em bastão; 

tintas variadas, de pintura a dedo, com pincéis grandes; entre 

outros). 

• Ativar a imagem mental de objetos e imagens reais, por meio 

da observação, memória e imaginação. 

• Desenhar e colorir utilizando materiais variados, tais como 

tinta, lápis de cor, giz de cera, entre outros. 

• Manusear e experimentar diferentes planos, texturas e espaços 

de materiais diversos (jornais, papel, papelão, embalagens, 

objetos, dentre outros). 

• Conhecer as cores primárias e secundárias. 

• Conhecer tintas alternativas feitas a partir de materiais naturais. 

• Criar livremente sons com o corpo, com objetos do cotidiano e 

com materiais reutilizáveis para acompanhamento de músicas 

cantadas e/ou ouvidas. 

• Vivenciar situações como plateia e artista por meio de jogos 

teatrais e faz de conta. 

• Participar de jogos teatrais com sombras, pantomima, 

fantoches, bonecos, máscaras, entre outras possibilidades. 

• Observar as características corporais individuais, destacando a 

forma, o volume e o peso. 

• Experimentar e vivenciar movimentos corporais por meio de 

vários tipos de sons e músicas de diversos estilos e culturas. 

• Vivenciar brincadeiras dançadas como as cirandas, rodas e 

outras possibilidades da cultura popular. 

• Participar de atividades com músicas usadas como fundo para a 

formação de reportório de memória e realização de trabalho 

corporal livre. 

• Apreciar dramatizações de histórias, apresentações e jogos 

teatrais, observando sua temática. 

• Experimentar intencionalmente a expressividade (triste, alegre, 

bravo) em brincadeiras teatrais. 

• Participar da elaboração de cenários, figurinos e maquiagem em 

situações de dramatização de histórias conhecidas ou 

inventadas pelo grupo. 
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• Interagir com crianças de diferentes idades, utilizando 

brinquedos de materiais alternativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

 

• Dialogar com crianças de diferentes idades e adultos, 

expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 

• Perceber as imagens e gestos que representam ideias a fim de 

relacioná-las à sua vivência. 

• Perceber que o som produzido por seu corpo é uma maneira de 

comunicação, desenvolvendo a capacidade de diferenciação da 

fala humana. 

• Participar de narração de fatos em sequência temporal e causal. 

• Vivenciar procedimentos de leitura de textos literários e não 

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

não lendo de forma convencional. 

• Representar, por meio do grafismo (desenho), as histórias 

ouvidas. 

• Experimentar diferentes materiais que riscam (giz de cera, tinta 

guache, cola colorida, carvão) para expressar sentimentos e 

ideias que são elementos culturais (processo do grafismo). 

• Manipular textos e participar de situações de escuta para 

ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, 

poesia, telefonemas, histórias, tirinhas, cartazes, cardápios, 

notícias etc.). 

• Reconhecer e imitar diferentes sons e palavras ouvidas. 

• Reconhecer as características de objetos, personagens, cenas de 

histórias e situações cotidianas. 

• Escutar e tentar pronunciar as palavras. 

• Expressar oralmente desejos, experiências, necessidades e 

opiniões. 

• Experimentar jogos que relacionam a fala com a escrita por 

meio da dança, do teatro, da música, da matemática. 

• Manusear rótulos e embalagens no cotidiano, a fim de perceber 

suas funções e diferenças. 

• Participar de situações comunicativas, compreendendo a 

existência de diferentes assuntos. 

• Experimentar diferentes posições espaciais e corporais 

(sentado, em pé, deitado de bruços, entre outras) para desenhar. 

 

 

 

 

• Acompanhar o registro de números: quantidade de crianças 

(presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma 

natureza (bonecas, bolas etc.). 

• Manipular e identificar formas geométricas no cotidiano, por 
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ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

 

meio de observação e manipulação de objetos, livros e 

elementos da natureza. 

• Desenvolver, de maneira lúdica, noções matemáticas de 

alto/baixo, comprido/curto, maior/menor, muito/pouco, 

grosso/fino, largo/estreito, pesado/leve, longe/perto, 

quente/frio, rápido/devagar, dia/noite. 

• Identificar e reproduzir trajetos com dados predeterminados, 

por meio de brincadeiras e jogos. 

• Identificar e marcar a passagem do tempo, destacando datas 

importantes e eventos (aniversários, festas, passeios, estações 

do ano etc.) Por meio de calendário e relógio. 

• Identificar os materiais utilizados na higiene corporal, a fim de 

utilizá-los gradativamente, com autonomia. 

• Conhecer os ciclos de vida de plantas, animais e seres 

humanos. 

• Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 

propriedades dos objetos (odor, cor, textura, temperatura, 

tamanho). 

• Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e 

fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 

• Observar os elementos da natureza, tais como água, luz, solo, 

ar, identificando-os, nomeando-os e relacionando-os aos seres 

vivos. 

• Participar do plantio e cultivo de horta ou jardim, 

desenvolvendo hábitos de cuidado e responsabilização com o 

meio ambiente. 

• Reconhecer diversos tipos e origens de alimentos, 

compreendendo a importância de uma alimentação saudável. 

• Desenvolver a oralidade e a elaboração de narrativas após 

leitura de histórias sobre brasília e sobre o cerrado. 

• Observar as características de brasília e do cerrado. 

• Acompanhar o registro de números: quantidade de crianças 

(presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma 

natureza (bonecas, bolas etc.). 

• Identificar e marcar a passagem do tempo, destacando datas 

importantes e eventos (aniversários, festas, passeios, estações 

do ano etc.) Por meio de calendário e relógio. 

• Conhecer ações relacionadas ao consumo sustentável 

(economia de matéria prima, água, energia) e atitudes como 

reduzir, reciclar e reutilizar, desenvolvendo práticas de cuidado 
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com o meio ambiente. 

• Reconhecer, por meio dos sentidos, as características dos 

elementos naturais, dos materiais e do ambiente: quente, frio, 

liso, áspero, grosso, fino, doce, salgado, amargo, azedo, fortes e 

fracos etc. 

• Conhecer e nomear plantas e animais do cerrado. 

 

3° BIMESTRE 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O EU, O OUTRO E O 

NÓS 

 

 

 

• Demonstrar progressiva independência no cuidado com seu 

corpo. 

• identificar diferentes tipos de moradia, nomeando os cômodos 

(convencionais ou não) e identificando suas utilidades. 

• Compartilhar os objetos e os espaços com crianças de diferentes 

faixas etárias e com adultos e negociar sua participação em 

brincadeiras. 

• Identificar, nomear e distinguir os membros de sua família, 

reconhecendo que há diferentes configurações familiares. 

• Reconhecer sua sexualidade, percebendo que existem 

diferenças físicas e comportamentais entre as pessoas, e iniciar a 

formação de sua imagem corporal. 

• Perceber sua imagem no espelho e em diferentes fotografias. 

• Experimentar, nas relações, o sentimento de justiça e respeito à 

diversidade. 

• Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 

capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

• Comunicar-se com seus pares e os adultos, buscando 

compreendê-los e fazendo-se compreender. 

• Conhecer, utilizar e negociar regras básicas de convívio social 

nas interações, nas brincadeiras e no uso de espaços diversos. 

• Desenvolver hábitos de higiene: pedir para ir ao banheiro, lavar 

as mãos, limpar o nariz, escovar os dentes, percebendo-os como 

necessidades para seu bem-estar. 

• Estabelecer o controle progressivo de suas necessidades 

fisiológicas e realizar, de modo independente, atividades de 

alimentação e higienização. 

• Identificar os meios de transporte e alguns sinais de trânsito, 

bem como ações de segurança (uso da cadeirinha, cinto de 

segurança, faixa de pedestre). 
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CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS 

 

• Ampliar as próprias conquistas corporais e perceber as 

conquistas corporais dos colegas. 

• Participar e criar situações que envolvam movimentos com 

outras crianças e com adultos. 

• Participar e compartilhar situações que exercitem os músculos 

da face por meio de brincadeiras, jogos e ginásticas (fazer caretas 

diversas; assoprar apitos, línguas de sogra, penas, chama de vela, 

balão de ar; mastigação; imitar os sons produzidos pelos animais; 

fazer bolhas de sabão; jogar beijos etc.). 

• Participar e perceber os processos simbólicos, por meio da 

dramatização de histórias, músicas, entre outros, tendo o corpo 

como protagonista. 

• Reconhecer as brincadeiras, jogos, gestos, regras e outras 

formas de brincar. 

• Ampliar gradativamente as habilidades locomotoras de 

caminhar, correr, saltar, saltitar, pular, escorregar, rolar etc., 

visando à orientação espacial e à lateralidade, por meio de 

brincadeiras, jogos, ginásticas, danças etc. 

• Reconhecer o repertório de jogos, brincadeiras, brinquedos, 

festejos, histórias e modos de vida das crianças, característicos de 

diferentes culturas e da tradição cultural de sua comunidade. 

• Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como: 

em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, entre outros, ao se 

envolver em brincadeiras e diferentes atividades. 

• Experimentar formas de deslocamentos no espaço (pular, 

saltar...), combinando movimentos e seguindo orientações. 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

desenvolvendo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, 

entre outros. 

• Participar, de forma individual e coletiva, em brincadeiras livres 

e dirigidas, jogos, danças, ginásticas etc. 

• Reconhecer a diferença, semelhança e aspectos físicos dos 

objetos usando mãos e pés. 

• Ampliar os movimentos por meio do arrastar e rolar em 

diferentes espaços, passando sobre obstáculos, por baixo de 

mesas e cadeiras e outros objetos, em caminhos marcados no 

chão. 

• Participar e reconhecer diversas formas de comunicação 

(gestual e verbal). 

• Realizar passeios a pé, na própria instituição e/ou nas 
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proximidades, seguidas de conversas sobre tudo que foi 

observado e sobre todas as ações e reações do corpo durante o 

trajeto. 

• Observar e nomear as diversas expressões corporais, 

possibilitando a familiarização com a imagem de seu próprio 

corpo refletida no espelho. 

• Conhecer e nomear as partes do corpo de modo a desenvolver 

consciência de suas potencialidades (força, velocidade, 

resistência, agilidade, equilíbrio e flexibilidade). 

• Utilizar diferentes estratégias motoras para separar objetos altos 

de baixos, curtos de compridos, finos de grossos, largos de 

estreitos, cheios de vazios etc. 

• Movimentar o corpo de diversas maneiras em espaços amplos e 

de circulação livre. 

• Segurar o prato e talher para alimentar-se com autonomia e 

realizar a prática do autosservimento com a orientação do adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAÇOS, SONS, 

• Valorizar produções artísticas individuais e coletivas no âmbito 

das linguagens artísticas. 

• Interagir com produções artísticas individuais e coletivas, 

desenvolvendo a dimensão estética da arte. 

• Explorar diferentes fontes sonoras:  

Corpo (voz/canto, estalos, passos, palmas, onomatopeias, dentre 

outros); natureza (sementes, madeira, folhas, cascas, pedras de 

diferentes formas e tamanhos, dentre outros); objetos cotidianos e 

materiais reutilizáveis (caixas de papelão, embalagens plásticas, 

sacos de papel, potes de plástico, panelas, colher de pau, madeira, 

garrafas, vidros, tampas, tampinhas, dentre outros). 

• Escutar atentamente, em mídias, apresentações ou concertos, 

estilos e gêneros musicais (música folclórica, erudita, popular, 

dentre outros) do contexto da criança, seja familiar, comunitário 

e/ou da instituição educacional. 

• Desenvolver noções de som e silêncio utilizando a pesquisa 

sonora com instrumentos musicais convencionais e objetos 

sonoros. 

• Cantar músicas explorando a intensidade do som (forte/fraco) e 

perceber a intensidade por meio da vibração, tateando caixas de 

som durante a execução de músicas. 

• Observar diversas imagens/cenas/obras por meio de fotografias, 

pinturas, objetos, esculturas, cenas cotidianas, gravuras e obras de 

artistas. 
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CORES E FORMAS 

 

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

meio de desenhos, pinturas, colagens e modelagens. 

• Experimentar e vivenciar movimentos corporais por meio de 

vários tipos de sons e músicas de diversos estilos e culturas. 

• Participar e interagir em brincadeiras de faz de conta, de modo a 

vivenciar diferentes papéis sociais. 

• Desenhar e colorir utilizando materiais variados, tais como 

tinta, lápis de cor, giz de cera, entre outros. 

• Manusear e experimentar diferentes planos, texturas e espaços 

de materiais diversos (jornais, papel, papelão, embalagens, 

objetos, dentre outros). 

• Conhecer as cores primárias e secundárias. 

• Criar livremente sons com o corpo, com objetos do cotidiano e 

com materiais reutilizáveis para acompanhamento de músicas 

cantadas e/ou ouvidas. 

• Gravar em celular, ouvir e apreciar suas produções musicais 

individuais e coletivas, nos diversos espaços e momentos da 

instituição educacional, incluindo os festejos. 

• Vivenciar situações como plateia e artista por meio de jogos 

teatrais e faz de conta. 

• Participar de jogos teatrais com sombras, pantomima, fantoches, 

bonecos, máscaras, entre outras possibilidades. 

• Interpretar canções individual e coletivamente. 

• Expressar-se musicalmente de modo livre e direcionado por 

meio do canto, em variados momentos do cotidiano. 

• Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 

modelagens, recortes, manipulação de papéis utilizando diversos 

materiais (lápis; gizão de cera; papéis de tamanhos, cores, 

texturas e formatos variados; colas líquidas e em bastão; tintas 

variadas, de pintura a dedo, com pincéis grandes; entre outros). 

• Descrever imagens dispostas em variados suportes (fotografias, 

pinturas, objetos, esculturas, cenas cotidianas, gravuras e obras de 

artistas). 

• Criar situações cênicas em jogos de faz de conta. 

• Participar de atividades com músicas usadas como fundo para a 

formação de reportório de memória e realização de trabalho 

corporal livre. 

• Apreciar dramatizações de histórias, apresentações e jogos 

teatrais, observando sua temática. 

• Experimentar intencionalmente a expressividade (triste, alegre, 
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bravo) em brincadeiras teatrais. 

• Participar da elaboração de cenários, figurinos e maquiagem em 

situações de dramatização de histórias conhecidas ou inventadas 

pelo grupo. 

• Interagir com crianças de diferentes idades, utilizando 

brinquedos de materiais alternativos. 

• Experimentar e conhecer diversas texturas de variados 

materiais, relacionando texturas/objetos/materiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

 

• Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, 

filmes ou peças teatrais assistidos etc. 

• Manusear diferentes portadores textuais, demostrando 

reconhecer seus usos sociais. 

• Interagir, por meio da oralidade, com seus pares de diferentes 

idades e com os adultos. 

• Vivenciar exposição de ideias e fatos com auxílio de adultos e 

utilização de recursos como ilustrações, objetos etc. 

• Reconhecer o próprio nome e o nome dos colegas. 

• Explorar os suportes convencionais e incidentais dos gêneros 

textuais (revistas, jornais, outdoor, quadro de avisos, rádio, tv, 

computador, faixas, muros, paredes, janelas de veículos, ambiente 

virtual – computador, tablete, celular etc.). 

• Vivenciar e respeitar brincadeiras de diferentes culturas. 

• Perceber e utilizar diferentes formas de expressão para se 

comunicar (sorriso, choro, beijo, balanço da cabeça negativa ou 

afirmativa etc.). 

• Perceber a leitura/escrita como uma prática para mudança de 

ação (placas de sinalização, avisos, instruções, cartazes de rua 

etc.). 

• Identificar e utilizar diferentes possibilidades de comunicação 

comos outros (fala oral, gestual, escrita, movimentos e expressões 

corporais, por meio de instrumentos – meios de comunicação). 

• Participar da recitação de parlendas, adivinhas, canções, poemas 

e trava-línguas. 

• Reconhecer as letras que compõem o próprio nome em 

diferentes situações. 

• Imitar e compreender as regras sociais por meio da fala e da 

brincadeira. 

• Conhecer e respeitar as regras sociais de diferentes povos. 
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• Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e 

aliteração em cantigas de roda e textos poéticos. 

• Manipular textos e participar de situações de escuta para 

ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, 

poesia, telefonemas, histórias, tirinhas, cartazes, cardápios, 

notícias etc.). 

• Escutar e tentar pronunciar as palavras. 

• Expressar oralmente desejos, experiências, necessidades e 

opiniões. 

• Reconhecer as características de objetos, personagens, cenas de 

histórias e situações cotidianas. 

• Perceber, de forma gradativa, a ideia de representação por meio 

da produção de rabiscos e garatujas na realização de tentativas de 

escritas não convencionais. 

• Experimentar jogos que relacionam a fala com a escrita por 

meio da dança, do teatro, da música, da matemática. 

• Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e 

outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, com orientação 

do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da 

esquerda para a direita). 

• Representar, por meio do grafismo (desenho), as histórias 

ouvidas. 

• Reconhecer a importância dos meios de comunicação entre 

humanos no decorrer da história. 

• Registrar ideias e sentimentos por meio do desenho, 

comunicando experiências de lugares, pessoas e objetos. 

• Identificar, de forma paulatina, o alfabeto, principalmente 

quando associado a um nome familiar. 

• Manusear letras de diferentes cores e texturas, tamanhos e 

formatos.  

• Perceber e imitar o ritmo e a entonação da leitura de textos 

(palavras e frases) realizada pelo adulto para melhor compreensão 

dos sentidos. 

• Experimentar diferentes posições espaciais e corporais (sentado, 

em pé, deitado de bruços, entre outras) para desenhar. 

 

 

 

 

 

• Diferenciar espaços sociais públicos e privados, conforme suas 

características e utilidades. 

• Realizar estimativas de medições: comprimento, volume, 

capacidade. 
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ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

 

• Expressar medidas (peso, altura etc.), elaborando gráficos 

básicos com orientação do professor. 

• Conhecer ações relacionadas ao consumo sustentável (economia 

de matéria prima, água, energia) e atitudes como reduzir, reciclar 

e reutilizar, desenvolvendo práticas de cuidado com o meio 

ambiente. 

• Compreender a importância da conservação, do uso racional e 

do reaproveitamento de objetos utilizados individual e 

coletivamente. 

• Participar de experimentos, observações, pesquisas e outros 

procedimentos científicos para ampliação dos conhecimentos e 

vocabulário. 

• Conhecer e nomear plantas e animais do cerrado. 

• Observar a vegetação nativa e as transformações que ocorrem a 

partir de construções na cidade ou no campo. 

• Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 

propriedades dos objetos (odor, cor, textura, temperatura, 

tamanho). 

• Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e 

fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 

• Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, 

depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar). 

• Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos 

diversos. 

• Identificar e nomear cores nos ambientes, na natureza, em 

brinquedos e objetos. 

• Comparar coleções de objetos, identificando relações de 

igualdade e diferença (mais que, menos que, maior que, menor 

que, igual a). 

• Participar do plantio e cultivo de horta ou jardim, 

desenvolvendo hábitos de cuidado e responsabilização com o 

meio ambiente. 

• Identificar ações humanas que contribuem para a preservação 

ou degradação do meio ambiente. 

• Desenvolver a oralidade e a elaboração de narrativas após 

leitura de histórias sobre brasília e sobre o cerrado. 

• Observar as características de brasília e do cerrado. 

• Acompanhar o registro de números: quantidade de crianças 

(presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma 

natureza (bonecas, bolas etc.). 
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• Realizar seriação de objetos, posicionandos-os do menor para o 

maior, do mais alto para o mais baixo, do mais largo para o 

menos largo e vice-versa. 

• Manipular e identificar formas geométricas no cotidiano, por 

meio de observação e manipulação de objetos, livros e elementos 

da natureza. 

• Identificar e marcar a passagem do tempo, destacando datas 

importantes e eventos (aniversários, festas, passeios, estações do 

ano etc.) Por meio de calendário e relógio. 

• Identificar os materiais utilizados na higiene corporal, a fim de 

utilizá-los gradativamente, com autonomia. 

• Explorar maquetes, mapas e globos. 

• Desenvolver estratégias pessoais para resolução de situações-

problema e estimular o raciocínio lógico. 

• Observar e participar de ações que envolvam separação de 

materiais recicláveis e reutilizáveis. 

• Identificar os seres vivos a partir da observação de suas 

características físicas, tipo de alimentação, habitat, modos de 

locomoção e sua relação com o ambiente e outros seres vivos. 

 

4° BIMESTRE 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O EU, O OUTRO E O 

NÓS 

 

• Compartilhar os objetos e os espaços com crianças de 

diferentes faixas etárias e com adultos e negociar sua participação 

em brincadeiras. 

• Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes 

(altura, etnia, preferências, local de moradia), respeitando e 

valorizando a diversidade. 

• Identificar diferentes profissões existentes na sociedade, 

incluindo o trabalho no campo, reconhecer su importância na 

coletividade. 

• Identificar diferentes tipos de moradias, nomeando os cômodos 

(convencionais ou não) e identificando suas utilidades. 

• Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 

capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

• Comunicar-se com seus pares e os adultos, buscando 

compreendê-los e fazendo-se compreender. 

• Conhecer, utilizar e negociar regras básicas de convívio social 

nas interações, nas brincadeiras e no uso de espaços diversos. 

• Desenvolver hábitos de higiene: pedir para ir ao banheiro, lavar 
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as mãos, limpar o nariz, escovar os dentes, percebendo-os como 

necessidades para seu bem-estar. 

• Estabelecer o controle progressivo de suas necessidades 

fisiológicas e realizar, de modo independente, atividades de 

alimentação e higienização. 

• Conhecer as histórias e culturas africanas, indígena e europeia 

como originárias da cultura brasileira, valorizando suas 

peculiaridades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS 

 

• Movimentar o corpo de diversas maneiras em espaços amplos e 

de circulação livre. 

• Participar de brincadeiras da cultura infantil, de acordo com as 

regras estabelecidas (brincar de pega-pega, correndo pelos 

espaços na tentativa de fugir e não ser alcançado, entre outras). 

• Participar e ampliar os movimentos pela utilização de diferentes 

modalidades de dança. 

• Perceber a diferença do ritmo respiratório e dos batimentos 

cardíacos durante as atividades ativas e tranquilas, visando ao 

desempenho eficaz nas ações e tendo como base os sinais do 

corpo 

• Participar de brincadeiras de faz de conta, expressando 

diferentes papéis sociais por meio do próprio corpo. 

• Perceber a linguagem não verbal, fazendo uso da imitação, 

invenção e reinvenção dos elementos do mundo que a cerca por 

meio do corpo. 

• Participar de brincadeiras com objetos de diferentes tamanhos, 

formas, texturas e pesos (pneus, latas, caixas de papelão, copos 

plásticos, bastões de madeira, bolas de meia, sacos de estopa, 

pedaços de espuma, isopor, eva etc.). 

• Participar de atividades que envolvam materiais diversos e de 

variados tamanhos para desenvolver a coordenação motora fina 

que envolva ações de rasgar, dobrar e amassar vários tipos de 

papéis, empilhar, encaixar, pinçar, recortar, colar, modelar com 

massa ou argila, montar quebra-cabeças, manipular grãos 

diversos etc. 

• Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como: 

em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, entre outros, ao se 

envolver em brincadeiras e diferentes atividades. 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

desenvolvendo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, 
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entre outros. 

• Participar, de forma individual e coletiva, em brincadeiras 

livres e dirigidas, jogos, danças, ginásticas etc. 

• Reconhecer a diferença, semelhança e aspectos físicos dos 

objetos usando mãos e pés. 

• Ampliar os movimentos por meio do arrastar e rolar em 

diferentes espaços, passando sobre obstáculos, por baixo de 

mesas e cadeiras e outros objetos, em caminhos marcados no 

chão. 

• Participar e reconhecer diversas formas de comunicação 

(gestual e verbal). 

• Realizar passeios a pé, na própria instituição e/ou nas 

proximidades, seguidas de conversas sobre tudo que foi 

observado e sobre todas as ações e reações do corpo durante o 

trajeto. 

• Observar e nomear as diversas expressões corporais, 

possibilitando a familiarização com a imagem de seu próprio 

corpo refletida no espelho. 

• Participar e criar situações que envolvam movimentos com 

outras crianças e com adultos. 

• Participar e perceber os processos simbólicos, por meio da 

dramatização de histórias, músicas, entre outros, tendo o corpo 

como protagonista. 

• Movimentar o corpo de diversas maneiras em espaços amplos e 

de circulação livre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cantar músicas explorando a altura dos sons (agudo/grave). 

• Expressar graficamente diversos sons, utilizando registro 

espontâneo por meio de grafismo, colagem, pintura, dentre 

outros. 

• Participar de atividades com músicas usadas como fundo para a 

formação de reportório de memória e realização de trabalho 

corporal livre. 

• Apreciar dramatizações de histórias, apresentações e jogos 

teatrais, observando sua temática. 

• Experimentar intencionalmente a expressividade (triste, alegre, 

bravo) em brincadeiras teatrais. 

• Participar da elaboração de cenários, figurinos e maquiagem em 

situações de dramatização de histórias conhecidas ou inventadas 

pelo grupo. 
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TRAÇOS, SONS, 

CORES E FORMAS 

 

• Interagir com crianças de diferentes idades, utilizando 

brinquedos de materiais alternativos. 

• Desenhar com interferência gráfica de imagens, usando papéis 

de formatos e tamanhos diferentes, vazados ou não, ou formas 

geométricas que servirão de suporte para o desenho. 

• Pesquisar e colecionar (com a família/responsável) imagens 

narrativas para confecção de álbuns de história de vida. 

• Conhecer gradativamente os elementos visuais e sonoros da 

representação teatral: personagens, texto, caracterização, cenário 

e sonoplastia. 

• Participar da elaboração de cenários, figurinos e maquiagem em 

situações de dramatização de histórias conhecidas ou inventadas 

pelo grupo. 

• Desenhar e colorir utilizando materiais variados, tais como 

tinta, lápis de cor, giz de cera, entre outros. 

• Manusear e experimentar diferentes planos, texturas e espaços 

de materiais diversos (jornais, papel, papelão, embalagens, 

objetos, dentre outros). 

• Conhecer as cores primárias e secundárias. 

• Criar livremente sons com o corpo, com objetos do cotidiano e 

com materiais reutilizáveis para acompanhamento de músicas 

cantadas e/ou ouvidas. 

• Gravar em celular, ouvir e apreciar suas produções musicais 

individuais e coletivas, nos diversos espaços e momentos da 

instituição educacional, incluindo os festejos. 

• Vivenciar situações como plateia e artista por meio de jogos 

teatrais e faz de conta. 

• Participar de jogos teatrais com sombras, pantomima, 

fantoches, bonecos, máscaras, entre outras possibilidades. 

• Expressar-se musicalmente de modo livre e direcionado por 

meio do canto, em variados momentos do cotidiano. 

• Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 

modelagens, recortes, manipulação de papéis utilizando diversos 

materiais (lápis; gizão de cera; papéis de tamanhos, cores, 

texturas e formatos variados; colas líquidas e em bastão; tintas 

variadas, de pintura a dedo, com pincéis grandes; entre outros). 

• Desenhar descrevendo histórias, lugares e acontecimentos 

narrados. 

• Emitir opiniões em relação a obras de arte. 

• Descrever imagens dispostas em variados suportes (fotografias, 
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pinturas, objetos, esculturas, cenas cotidianas, gravuras e obras de 

artistas). 

• Experimentar e conhecer diversas texturas de variados 

materiais, relacionando texturas/objetos/materiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

 

• Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, 

identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. 

• Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou 

temas sugeridos. 

• Desenvolver, paulatinamente, as habilidades básicas 

necessárias à produção e emissão correta de fonemas, 

expressando-se e reproduzindo mensagens verbais com gradativa 

clareza e fluência. 

• Desenvolver a autoexpressão nas brincadeiras de faz de conta, 

lançando mão da imaginação e memória. 

• Perceber e imitar o ritmo e a entonação da leitura de textos 

(palavras e frases) realizada pelo adulto para melhor 

compreensão dos sentidos. 

• Diferenciar letras de números e desenhos, entre outros sinais 

gráficos. 

• Experimentar diferentes posições espaciais e corporais 

(sentado, em pé, deitado de bruços, entre outras) para desenhar. 

• Perceber a relação entre grafema/fonema do próprio nome e de 

palavras de uso cotidiano. 

• Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e 

aliteração em cantigas de roda e textos poéticos. 

• Manipular textos e participar de situações de escuta para 

ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, 

poesia, telefonemas, histórias, tirinhas, cartazes, cardápios, 

notícias etc.). 

• Escutar e tentar pronunciar as palavras. 

• Expressar oralmente desejos, experiências, necessidades e 

opiniões. 

• Reconhecer as características de objetos, personagens, cenas de 

histórias e situações cotidianas. 

• Experimentar jogos que relacionam a fala com a escrita por 

meio da dança, do teatro, da música, da matemática. 

• Compreender que livros e outros impressos têm autor, 

ilustrador e capa. 

• Representar, por meio do grafismo (desenho), as histórias 
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ouvidas. 

• Registrar ideias e sentimentos por meio do desenho, 

comunicando experiências de lugares, pessoas e objetos. 

• Identificar, de forma paulatina, o alfabeto, principalmente 

quando associado a um nome familiar. 

• Experimentar a expressão gráfica por meio da escrita 

espontânea, visando ao desenvolvimento de movimentos 

manuais, na perspectiva do aprendizado futuro da escrita. 

• Experimentar diferentes posições espaciais e corporais 

(sentado, em pé, deitado de bruços, entre outras) para desenhar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

 

• Compreender a função social do dinheiro, de forma lúdica, em 

situações de vivência e manipulação (dinheiro de brinquedo) para 

a descoberta de que as cédulas e moedas têm valores e que são 

utilizadas na aquisição de produtos e serviços. 

• Identificar e nomear os números, diferenciando-os de outras 

marcas gráficas. 

• Utilizar linguagem oral e pictórica para comunicar ideias 

matemáticas. 

• desenvolver estratégias pessoais para resolução de situações-

problema e estimular o raciocínio lógico. 

• Identificar e distinguir realidades geográficas urbanas e rurais, 

desenvolvendo o respeito pelas diversidades. 

• Levantar hipóteses a respeito dos processos de transformação 

das propriedades dos objetos (som, odor, mudanças de forma ou 

tamanho, consistência, temperatura, luzes etc.) 

• Identificar fenômenos da natureza e sua influência nas ações 

humanas (construção de abrigos para proteção da chuva, 

construção de para-raios, bocas de lobo). 

• Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 

propriedades dos objetos (odor, cor, textura, temperatura, 

tamanho). 

• Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e 

fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 

• Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, 

depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar). 

• Reconhecer a ordem numérica e a relação entre o número 

(falado e escrito) e a quantidade que ele representa. 

• participar do plantio e cultivo de horta ou jardim, 

desenvolvendo hábitos de cuidado e responsabilização com o 
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meio ambiente. 

• Identificar ações humanas que contribuem para a preservação 

ou degradação do meio ambiente. 

• Acompanhar o registro de números: quantidade de crianças 

(presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma 

natureza (bonecas, bolas etc.). 

• Manipular e identificar formas geométricas no cotidiano, por 

meio de observação e manipulação de objetos, livros e elementos 

da natureza. 

• Identificar e marcar a passagem do tempo, destacando datas 

importantes e eventos (aniversários, festas, passeios, estações do 

ano etc.) Por meio de calendário e relógio. 

• Identificar os materiais utilizados na higiene corporal, a fim de 

utilizá-los gradativamente, com autonomia. 

• Explorar maquetes, mapas e globos. 

• Conhecer ações relacionadas ao consumo sustentável 

(economia de matéria prima, água, energia) e atitudes como 

reduzir, reciclar e reutilizar, desenvolvendo práticas de cuidado 

com o meio ambiente. 

 

 

11. PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO 2020/2021 

Foi realizada junto as famílias a pesquisa socioeconômica por meio de questionário 

respondido pelas famílias na instituição 2020 e em 2021 foi aplicado em formato on-line por 

meio do Formulário Google https://forms.gle/K7aePDDcKJN6aZFv8, a coleta e análise de 

dados tem por objetivo promover estratégias e ações para uma educação de qualidade. A 

elaboração desses questionários e sua tabulação favoreceu a instituição ao traçar um perfil 

preciso das famílias atendidas, exemplificando suas características étnicas, profissionais, 

sociais e educacionais e dessa forma colocar em movimento as temáticas propostas, destinar 

estudo das concepções teóricas que norteiam as práticas pedagógicas da instituição, bem 

como assuntos de relevância para a realização de um trabalho de qualidade.  

Ao traçar as habilidades e disponibilidades dos pais ou responsáveis e ao estreitar laços entre 

instituição e família a proposta é atuar no ensino-aprendizagem das crianças do CEPI Araçá-

Mirim através das temáticas sazonais semanalmente, porém paralelamente são desenvolvidos 

outros projetos internos da instituição educacional de forma lúdica, envolvendo brindadeiras e 

https://forms.gle/K7aePDDcKJN6aZFv8
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informações que foram atualizadas coletivamente após a opinião da comunidade e a 

participação de todos os funcionários (professoras, monitoras, nutricionista, coordenadora, 

diretora) buscando envolver os campos de experiências para o desenvolvimento das crianças 

conforme o Currículo em Movimento atualizado e assim estimular as crianças de forma lúdica 

com cuidado diferenciado ao abordar determinados temas que são de extrema importância 

para a criança e sua formação cultural. 

A prática semanal de cada temática e os projetos aplicados, seja individual para progresso das 

crianças nas turmas ou por sua vez interdisciplinares para a participação coletiva, vem como 

estratégia de melhoria nos resultados a otimização no desenvolvimento global das crianças e 

motivação na frequência das crianças, assim como a participação dos pais ou responsáveis 

através do envolvimento e compromisso na participação efetiva na realização de eventos 

culminantes perante a cada projeto vivenciado.  

 

11.1. PLANO DE AÇÃO 

Objetivo  

Promover condições de desenvolvimento integral da criança nos aspectos físico, psicológico e 

social contemplando a integração da família e instituição educacional por meio do 

atendimento presencial e remoto. 

 

Ações 

✓ Valorizar sua própria identidade e ao mesmo tempo respeitar e reconhecer as 

diferenças entre si e os outros ao descobrir e conhecer progressivamente seus 

potenciais e limites identificando possibilidades ao agir de acordo com elas; 

✓ Ampliar as relações sociais através dos vínculos afetivos de troca com o outro, 

fortalecendo a autoestima ao estimular a comunicação e respeitar ações de cooperação, 

solidariedade e partilha; 

✓ Apresentar as diferentes formas de linguagens artísticas e culturais como a música e a 

dança através dos movimentos expressando emoções, sentimentos, pensamentos, 

desejos e necessidades na construção de significados e valorizando a diversidade; 

✓ Incentivar a adquirir experiências por meio da intensidade dos sons e ritmos, 

descobrindo ações variadas de traços, cores e formas; 
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✓ Aprender de forma lúdica com brincadeiras, cantigas, leitura, jogos, desafios, rodas de 

conversas entre outras possibilidades; 

✓ Permitir a construção das noções de espaço em situações estatísticas, observando e 

explorando o ambiente que está inserido, valorizando atitudes e contribuições para sua 

conservação.  

Metas 

✓ Proporcionar o fortalecimento das crianças nos seus grupos e o respeito aos demais 

que delas diferem; 

✓ Ampliar espaços de aprendizagens, brincadeiras e interações para o trabalho de 

produção individual e coletiva; 

✓ Favorecer interações com a natureza e sociedade, arte e cultura. 

 

Indicadores 

✓ Proporcionar vivências em que experimentem o falar e o ouvir, o pensar e o imaginar; 

✓ Favorecer interações com a natureza e sociedade, arte e cultura; 

✓ Promover ações que considerem e respeitem o protagonismo infantil em meio aos 

campos de experiências expressos no Currículo; 

✓ Promover ações que oportunizem a interação entre crianças, adultos e instituição; 

✓ Fomentar ações que garantam o direito das famílias de participar e acompanhar as 

vivências e produções das crianças; 

✓ Promover ações de cuidado integral à criança; 

✓ Fomentar ações voltadas para os cuidados necessários em relação aos espaços e 

mobiliários que favorecem as experiências das crianças. 

 

Responsáveis 

✓ Professoras; 

✓ Monitoras; 

✓ Crianças e pais.  

 

Prazos 

No decorrer do ano letivo.  
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Recursos necessários 

✓ Referenciais bibliográficos; 

✓ Projeto Político Pedagógico da instituição;  

✓ Ata de reuniões; 

✓ Tecnologias de Informação; 

✓ Materiais pedagógicos, entre outros.   

 

11.2. PLANO DE AÇÃO PRESENCIAL/REMOTO DA COORDENADORA 

PEDAGÓGICA  

 
Objetivos 

✓ Participar do Projeto da instituição educacional, junto aos docentes, as atividades de 

planejamento curricular, observando as diferentes propostas, articulando-as 

conjuntamente; 

✓ Elaborar a programação das atividades a serem desenvolvidas durante o período 

presencial e remoto, assegurando a sua articulação com as demais programações de 

apoio educacional; 

✓ Orientar e acompanhar a professora, monitora e nutricionista na produção de videoaula 

durante o período remoto; 

✓ Estabelecer elos entre o corpo docente e direção da instituição, pais e crianças. 

 

Ações 

✓ Favorecer momentos de produção formativa aos professores e monitores, bem como 

estabelecer pauta para estudo e dicursão dos documentos norteadores da rede; 

✓ Promover reuniões informativas para pais e responsáveis para auxiliar na organização 

didática da instituição por meio presencial e on-line; 

✓ Planejar e organizar de forma criativa reuniões de coordenação para conversar sobre 

os campos de experiências; 

✓ Garantir a efetivação das diretrizes pedagógicas estabelecidas na Projeto Político 

Pedagógico, no âmbito da unidade instituição; 

✓ Avaliar e aprovar a produção da videoaula das professoras, monitoras e nutricionista; 



 
 
 
 
 

 

Educandário - Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626 
Vitória Régia – Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626 

CEPI Araçá Mirim – AR 03 Lote 03 – Sobradinho II/DF | CEP: 73.060-130 | Telefone: (61) 3483-6576 

 

 

 

INSTITUTO VITÓRIA-RÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO 
CNPJ n° 01.634.237/0001-97 – Educandário Eurípedes Barsanulfo 

CNPJ n° 01.634.237/0002-78 – Vitória Régia 
CNPJ n° 01.634.237/0003-59 – CEPI Araçá Mirim 

 

✓ Selecionar as atividades de registro a serem impressas para as crianças, propostas 

pelas professoras, considerando os Campos de Experiências e as temáticas semanais; 

✓ Planejar atividades para o caderno de Registro das Atividades Desenvolvidas no 

Vespertino, à serem executadas pelas monitoras. 

Metas 

✓ Traçar paralelo entre teoria e prática para garantir um trabalho educacional 

significativo, possibilitando e criando no cotidiano, situações didáticas que forneçam 

condições para as crianças se conhecerem, desenvolverem suas habilidades e 

resignarem a novos conhecimentos e sentimentos; 

✓ Propor técnicas e procedimentos, selecionar e oferecer materiais didáticos aos 

professores, organizando atividades e propondo sistemática de avaliação nas áreas de 

conhecimento; 

✓ Garantir a abordagem dos Campos de Experiências, durante as vídeoaulas semanais, 

respeitando o tempo máximo 3 (três) minutos, em razão do tempo de exposição a tela; 

✓ Promover a entrega dos ciclos de atividades de registro mensalmente, em formato 

Drive Thru, tomando os cuidados estabelecidos pela OMS (Organização Mundial de 

Saúde). 

 

Indicadores 

✓ Garantir os registros da área pedagógica dando continuidades ao processo de 

construção do conhecimento, às atividades de formação permanente de professores e 

ao planejamento do arranjo físico e racional dos ambientes especiais; 

✓ Orientar a efetivação das diretrizes pedagógicas estabelecidas no Projeto Político 

Pedagógico, no âmbito da unidade institucional; 

✓ Garantir a circulação de informações de forma célere e corretas pertinentes aos 

docentes. 

 

Responsáveis 

✓ Coordenadora Pedagógica; 

✓ Equipe gestora;  

✓ Professoras;  

✓ Monitoras;  
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✓ Todos os membros da comunidade escolar.  

 

Prazos 

No decorrer do ano letivo 

 

Recursos necessários 

✓ Referenciais bibliográficos; 

✓ Projeto Político Pedagógico da instituição educacional;  

✓ Ata de reuniões; 

✓ Tecnologias de Informação; 

✓ Materiais pedagógicos, entre outros.   

 

11.3. PLANO DE AÇÃO PRESENCIAL/REMOTO DA NUTRICIONISTA 

Objetivos 

✓ Adequação dos locais de preparo e armazenamento de alimento; 

✓ Compra e armazenamento; 

✓ Elaboração do cardápio; 

✓ Acompanhamento das preparações; 

✓ Atividade de educação nutricional (cozinha experimental); 

✓ Avaliação nutricional; 

✓ Produção de videoaula semanal. 

Ações 

✓ Orientar e supervisionar os manipuladores, adequar os ambientes, instalações, 

equipamentos e utensílios; 

✓ Planejar, orientar e supervisionar a aquisição e armazenamentos dos produtos 

alimentícios bem como a quantidade a ser utilizada; 

✓ Planejar os cardápios semanais de acordo com as necessidades e restrições 

alimentares, durante o atendimento presencial; 

✓ Supervisionar e acompanha diariamente os preparos das refeições, verificando as boas 

práticas de manipulação, durando o atendimento presencial; 

✓ Promover hábitos alimentares saudáveis tendo como base o guia alimentar da 

população brasileira; 
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✓ Avaliar o estado nutricional das crianças de acordo com a idade, durante o 

atendimento presencial; 

✓ Plenejar e produzir videoaulas semanais, de acordo com as temáticas, trazendo dicas e 

orientações nutricionais, para estimular a criança no desenvolvimento de bons hábitos 

alimentares. 

Metas 

✓ Manter os locais limpos e organizados de acordo com as legislações da ANVISA; 

✓ Planejar o cardápio, supervisionar a compra e recebimento e avaliar as condições dos 

alimentos; 

✓ Calcular as necessidades nutricionais das crianças bem como analisar individualmente 

cada caso de restrição alimentar e adequá-las no cardápio, durante o atendimento 

presencial; 

✓ Treinamento de funcionários, acompanhamento durante a manipulação de alimentos; 

✓ Realização de atividades de educação alimentar e nutricional como cozinha 

experimental (somente no presencial), aulas de nutrição, teatro, músicas e dicas 

nutricionais para as famílias; 

✓ Realização da avaliação com dados de peso e altura das crianças e diagnosticar o 

estado nutricional, no atendimento presencial. 

 

Indicadores 

✓ Limpeza e organização do ambiente; 

✓ Controle de compra (pedido semanal); 

✓ Avaliar a aceitação do cardápio ofertado, supervisionar e controlar o desperdício; 

✓ Avaliar o manipulador a critérios das boas práticas de alimentação; 

✓ Observar a aceitação por novos alimentos e melhora das escolhas alimentares; 

✓ Seguir critérios de avaliação estipulados pela Organização mundial de saúde (OMS). 

 

Responsáveis 

✓ Nutricionista; 

✓ Cozinheira; 

✓ Auxiliares de cozinha; 

✓ Nutricionista; 
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✓ Coordenadora;  

✓ Professoras; 

✓ Monitoras. 

 

Prazos 

✓ No decorrer do ano letivo; 

✓ Uma vez por semana no decorrer do ano letivo; 

✓ Duas vezes ao ano no decorrer do ano letivo.  

 

Recursos Necessários 

✓ Estoque, cozinha, equipamentos, utensílios, treinamentos; 

✓ Planejamento; 

✓ Assessoria dos locais de compra, gestão financeira; 

✓ Planejamento, gestão financeira, conhecimento do público alvo, conhecimento de 

refeições adequadas, matérias primas regionais; 

✓ Treinamento de funcionários, conhecimento de boas práticas de fabricação; 

✓ Conhecimento de educação nutricional, receitas divertidas e saudáveis; 

✓ Dados antropométricos, balança, fita métrica; 

✓ Tecnologia da Informação. 

11.3.1. AVALIAÇÃO NUTRICIONAL (PRESENCIAL) 

Atividade: Avaliação antropométrica semestral.  

Período: 1° semestre de 2021 (atividade a ser realizada somente no período presencial) 

Publico alvo: berçários I e II, maternal I A B, C, e maternal II A, B, C e D  

Responsável: Nutricionista  

 

Objetivo: Fazer um acompanhamento nutricional das crianças matriculados na instituição 

educacional, avaliando parâmetros antropométricos como peso e altura sendo classificado o 

estado nutricional bem como a intervenção em casos de risco nutricional.  

 

Metodologia: A avaliação será realizada pela nutricionista com o auxilio das professoras e 

monitoras para realização da pesagem e aferição da altura, esses parâmetros serão avaliados e 

classificados para obtenção do diagnóstico nutricional. Logo após, enviado aos pais ou 
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responsáveis um relatório com os dados coletados e diagnósticos. Em casos de risco 

nutricional as crianças serão acompanhas pela nutricionista e os pais serão chamados para 

reunião na instituição educacional, para que juntos possam melhorar o estado nutricional da 

criança.  

 

Resultado: O resultado das avaliações se dará a partir dos dados antropométricos coletados 

das crianças (peso e altura) que serão tabulados e avaliados de acordo com as curvas da 

Organização Mundial de Saúde – OMS em seguida o estado nutricional de cada aluno será 

classificado em baixo peso, risco de baixo peso, peso adequado, sobrepeso e obesidade. Os 

alunos que forem classificados com alguma alteração serão acompanhados e medidas para 

melhora do seu estado nutricional serão adotadas durante todo o ano letivo.  

 

11.4. PLANO DE AÇÃO PRESENCIAL/REMOTO DA SECRETÁRIA DA 

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

 

Objetivos 

✓ Gerenciar os processos de matrícula das crianças e orientações sobre a escola 

sequencial; 

✓ Conservar o Regimento; 

✓ Realizar Busca Ativa das famílias; 

✓ Gerenciar os instrumentos de pesquisas realizados pela instituições por meio do 

Formulário Google. 

 

Ações 

✓ Qualidade e presteza no atendimento feito; 

✓ Manter documento atualizado e acessível a comunidade escolar; 

✓ Organizar a ficha com todos os dados das crianças e dos seus responsáveis mantidos 

por ordem alfabética; 

✓ Relatar todos os acontecimentos ocorridos em livros próprios e sem rasuras; 

✓ Gerenciar o I-Educar no ano letivo vigente; 

✓ Realizar busca ativa das famílias por meio de ligações telefônicas, via aplicativo 

WhatsApp em dispositivo móvel e envio de e-mails para evitar evasão escolar. 



 
 
 
 
 

 

Educandário - Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626 
Vitória Régia – Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626 

CEPI Araçá Mirim – AR 03 Lote 03 – Sobradinho II/DF | CEP: 73.060-130 | Telefone: (61) 3483-6576 

 

 

 

INSTITUTO VITÓRIA-RÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO 
CNPJ n° 01.634.237/0001-97 – Educandário Eurípedes Barsanulfo 

CNPJ n° 01.634.237/0002-78 – Vitória Régia 
CNPJ n° 01.634.237/0003-59 – CEPI Araçá Mirim 

 

✓ Elaborar e gerenciar documentos expedidos e recebidos pela instituição; 

✓ Busca ativa, por meio de WhatsApp, ligação e mensagem sms, dos responsáveis para 

retirada junto a Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho o cartão do benefício 

alimentação; 

✓ Realização de matrícula de novos alunos para ano letivo 2020; 

✓ Realização de desligamento de alunos; 

✓ Resposta Censo Nacional 2020; 

✓ Impressão das atividades a serem entregues aos responsáveis; 

✓ Entrega das atividades impressas; 

✓ Busca ativa dos responsáveis que por algum motivo não compareceram para efetuar a 

retirada da atividade impressa; 

✓ Emissão de declaração para comprovação de vínculo educacional; 

✓ Acompanhamento da escrituração escolar; 

✓ Organização para encerramento do ano letivo2020 

✓ - Fechamento de diário de classe 

✓ - Organização das pastas dos alunos egressos 

✓ - Organização da sala do arquivo permanente 

✓ Organização para abertura do ano letivo 2021; 

✓ - Elaboração do formulário online para atualização de dados dos alunos 

✓ - Impressão das fichas de atualização de dados dos alunos 

✓ - Organização dos arquivos para o ano letivo de 2021 

✓ Realização de matrícula dos novos alunos encaminhados pela regional para ano letivo 

2021; 

✓ -Recebimento da lista de encaminhados 

✓ -Busca ativa via telefone e e-mail em 6 tentativas de contato 

✓ - Recebimento do interesse na vaga via e-mail 

✓ - Resposta com lista de documentos e link para formulário online 

✓ - Recebimento do formulário e documentos 

✓ - Conferência e em caso de pendência solicitação da resolução  

✓ -Impressão do formulário e documentos 

✓ - Efetivação da matrícula 
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✓ Encaminhamento de e-mail com negativas de vaga à Uniplat ; 

✓ Preparação de documentos para o ano letivo 2021; 

✓ -Lista de enturmação 

✓ -Carômetro 

✓ -Lista telefônica 

✓ Encerramento do Censo Distrital 2020; 

✓ Envio de atividade impressa por e-mail quando solicitado pelo responsável; 

✓ Inclusão de alunos no Google Sala de aula; 

✓ Atendimento presencial, via telefone e via e-mail; 

✓ Realização de reunião, respeitando as medidas de prevenção contra o novo corona 

vírus, com as professoras regentes para orientação dos registros de escrituração 

escolar; 

✓ Abertura do Censo Nacional 2021; 

✓ Atualização de dados de pais e responsáveis junto a UNIPLAT. 

 

Metas 

✓ Satisfação dos pais e/ou responsáveis e a comunidade em geral; 

✓ Cumprimento às normas e às diretrizes da instituição educacional; 

✓ Execução do trabalho em tempo hábil e com qualidade; 

✓ Exercer uma ação centralizadora e abrangente ao mesmo tempo; 

✓ Meio de comprovar a participação ativa da criança na instituição educacional; 

✓ Participar das melhorias para à Educação. 

 

Indicadores 

✓ Esclarecer dúvidas e direcionar quanto aos assuntos relacionados à Secretaria da 

Instituição; 

✓ Oferecer visibilidade às concepções pedagógicas; 

✓ Garantir segurança, facilidade de acesso e o sigilo profissional; 

✓ Relacionar-se com todos os demais setores envolvidos no processo pedagógico e da 

instituição; 

✓ Colaborar e prestar informações para os dados estatísticos do Ministério da Educação. 

 



 
 
 
 
 

 

Educandário - Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626 
Vitória Régia – Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626 

CEPI Araçá Mirim – AR 03 Lote 03 – Sobradinho II/DF | CEP: 73.060-130 | Telefone: (61) 3483-6576 

 

 

 

INSTITUTO VITÓRIA-RÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO 
CNPJ n° 01.634.237/0001-97 – Educandário Eurípedes Barsanulfo 

CNPJ n° 01.634.237/0002-78 – Vitória Régia 
CNPJ n° 01.634.237/0003-59 – CEPI Araçá Mirim 

 

Responsáveis 

Secretária 

 

Prazos 

✓ Período de Matriculas/Renovação e no decorrer do ano letivo; 

✓ Do mês de maio ao mês de agosto de cada ano (Colaborar e prestar informações para 

os dados estatísticos do Ministério da Educação). 

 

Recursos Necessários 

✓ Ambiente com recursos físicos adequados e organizado; 

✓ Conhecimento das leis da Educação Básica; 

✓ Recurso humano provido de conhecimento e organização; 

✓ Livros Atas; 

✓ Tecnologia da Informção. 

 

11.5. PLANO DE AÇÃO PRESENCIAL/REMOTO DAS PROFESSORAS 

Objetivos 

✓ Organizar, planejar e dirigir situações de aprendizagem; 

✓ Transmitir os conteúdos a serem ensinados de acordo com os Campos de Experiências 

e os Eixos Integradores do Currículo em Movimento do Distrito Federal para 

Educação Infantil. 

Ações 

✓ Oferecer atendimento educacional de qualidade as crianças; 

✓ Compartilhar saberes e experiências; 

✓ Favorecer vivências, inovar cultura; 

✓ Incorporar os bens culturais produzidos pela humanidade; 

✓ Construir e planejar atividades lúdicas e criativas; 

✓ Elaborar videoaulas semanais e atividades de registro a serem entregues para as 

crianças realizarem em casa durante o período remoto. 

✓ Realizar análise das atividades de registro devolvidas pelas famílias a cada Ciclo. 
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Metas 

✓ Envolver as crianças em atividades de pesquisa, em projetos de conhecimento; 

✓ Administrar situações-problema ajustadas ao nível e às possibilidades das crianças; 

✓ Promover momentos de interação entre instituição e família. 

 

Indicadores 

✓ Administrar a heterogeneidade no âmbito de uma turma; 

✓ Abrir e ampliar a gestão da classe para um espaço mais vasto; 

✓ Desenvolver a cooperação entre as crianças e certas formas simples de ensino mútuo; 

✓ Participar de reuniões e cursos de formação, Lives propostos pela Instituição, bem 

como os oferecidos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

 

Responsáveis: 

✓ Professoras; 

✓ Monitoras. 

 

Prazos 

No decorrer do ano letivo 

 

Recurso Necessários 

✓ Materiais pedagógicos, entre outros; 

✓ Referenciais bibliográficos; 

✓ Tecnologia da Informação. 

 

11.6. PLANO DE AÇÃO PRESENCIAL/REMOTO DAS MONITORAS 

Objetivos 

✓ Reconhecer e adotar a indissociabilidade do educar e do brincar e interagir nas 

atividades desenvolvidas; 

✓ Auxiliar o (a) professor (a) em todas as atividades propostas às crianças; 

✓ Conhecer e implementar, sob orientação da professora, o planejamento pedagógico. 

Ações 

✓ Participar dos momentos de planejamento, orientado pelo coordenador pedagógico, 

atentando para manter a relação adulto/criança; 
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✓ Acompanhar e supervisionar as crianças no parque, no pátio, em atividades de 

psicomotricidade e em eventuais passeios; 

✓ Organizar a mochila/sacola das crianças, acondicionando as roupas usadas em sacos 

plásticos e, quando necessário, enxaguar as peças para retirada de fezes ou outros; 

✓ Acompanhar, orientar e apoiar as crianças nos horários das refeições; 

✓ Realizar os procedimentos necessários à higiene das crianças tais como: uso do 

sanitário, escovar os dentes, banho e troca de fraldas, colocar peças de vestuários e 

calçados, asseio capilar, dentre outros, de modo a oportunizar às crianças sua 

progressiva autonomia. 

✓ Elaborar vídeos demonstrando e orientando as famílias e as crianças, de forma lúdica, 

como realizar as Atividades de Registro a partir do planejamento das atividades feitas 

pelas professoras. 

✓ Executar as atividades propostas no caderno de Registro das Atividades Desenvolvidas 

no Vespertino. 

✓ Confeccionar recursos pedagógicos para subsidiar a realização das atividades de 

registro impressas durante o atendimento remoto; 

✓ Confeccionar recursos pedagógicos (motivacional) a ser entregue para as crianças ao 

final de cada semana, durante o atendimento presencial; 

✓ Organizar os lençóis, cobertores, toalhas em sacos plásticos identificado com o nome 

de cada criança. 

 

Metas 

✓ Acompanhar as orientações e executar as atividades propostas pela direção, pela 

coordenação e pela professora;  

✓ Participar dos momentos de planejamento, orientado pelo coordenador pedagógico, 

atentando para manter a relação adulto/criança; 

✓ Propiciar atividades lúdicas para as crianças que acordam no horário de repouso, tais 

como: contar histórias, distribuir massinha de modelar ou brinquedos etc. 

Indicadores 

✓ Fornecer ao professor informações, baseadas em suas observações, sobre o 

desempenho das crianças em atividades sob sua supervisão, a fim de subsidiar a 

elaboração de registros do processo educativo global da criança; 
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✓ Participar de reuniões e cursos de formação, Lives propostos pela Instituição, bem 

como os oferecidos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

 

Responsáveis 

✓ Monitoras; 

✓ Professoras. 

 

Prazos 

No decorrer do ano letivo. 

 

Recursos necessários 

✓ Materiais pedagógicos, entre outros; 

✓ Referenciais bibliográficos; 

✓ Tecnologia da Informação. 

 

 

11.7. PLANO DE AÇÃO PRESENCIAL/REMOTO DA LIMPEZA 

Objetivos 

Zelar pela limpeza e organização da instituição educacional.   

Ações 

✓ Realizar a limpeza completa e organizar salas de aula, salas administrativas, incluindo 

portas, janelas, móveis, banheiros, pátio;  

✓ Retirar o lixo de salas, banheiros, e áreas de convivência; 

✓ Lavar os lençóis, toalhas, cueiros e cobertores; 

✓ Desinfectar semanal a instituição por meio de faxina geral realizada pela equipe de 

limpeza da escola (trabalho por escala), tomando as devidas providencias e cuidados 

para manter o ambiente limpo e organizado conforme os cuidados e orientações da 

OMS (Organização Mundial da Saúde), durante o período remoto; 

✓ Manipular solução clorada para sanitização dos calçados dos colaboradores e crianças; 

✓ Higienizar os espaços de tráfego das crianças durante a entrada e saída da instituições. 

 

Metas 

Manter a organização e limpeza dos ambientes da instituição educacional. 
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Indicadores 

Garantir a manutenção e higiene do ambiente da instituição educacional. 

 

Responsáveis 

Auxiliares de Limpeza. 

 

Prazos 

No decorrer do ano letivo. 

 

Recursos Necessários 

✓ Produtos de limpeza e higiene; 

✓ Pano para limpar o chão, flanela, balde, rodo, vassoura, esponja entre outros; 

✓ Máquina de lavar; 

✓ Secadora; 

✓ Alcool 70%; 

✓ Alcool em Gel; 

✓ Solução Clorada; 

✓ Borrifadores. 

 

11.8. PLANO DE AÇÃO PRESENCIAL/REMOTO DO PORTEIRO 

Objetivos 

✓ Zelar pela segurança do ambiente e permitir a entrada de pessoas autorizadas;  

✓ Recepcionar as pessoas e materiais recebidos. 

 

Ações 

✓ Tratar as crianças, os pais e responsáveis, com respeito e gentileza; 

✓ Aferir a temperatura dos colaboradores, pais e responsáveis, e das crianças; 

✓ Desinfectar com álcool, as mãos das crianças e demais pessoas autorizadas ao acesso a 

instituição; 

✓ Rastelar o parque de areia e o gramado; 

✓ Acompanhar e conferir o recebimento de materiais pedagógicos, alimentos e limpeza; 

✓ Manter a organização dos estoques de material pedagógico e limpeza. 
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Metas 

Auxiliar, quando solicitado e autorizado, os demais colegas, mesmo que em serviço 

que não seja o de portaria. 

 

Indicadores 

✓ Desempenhar outras atribuições pertinentes ao cargo;  

✓ Manter serviço permanente de portaria e exercer a vigilância e controle de entrada e 

saída da instituição. 

 

Responsáveis 

✓ Porteiro;  

✓ Equipe gestora;  

✓ Professoras; 

✓ Monitoras. 

 

Prazos 

No decorrer do ano letivo. 

 

Recursos 

✓ Chaves das portas; 

✓ Controle do Portão;  

✓ Rastelo; 

✓ Termômetro; 

✓ Álcool; 

✓ Borrifador. 

 

12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO PRESENCIAL/REMOTA DO PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO 2020/2021 

Acompanhar e avaliar o Projeto Político Pedagógico - PPP é necessário para compreender a 

realidade da instituição educacional vivida, porém durante o ano de 2020 e 2021, foi 

necessário um olhar crítico para nortear a construção de alternativas e ações que tornasse, o 

trabalho dinâmico, na busca do bem-estar das famílias, mantendo a qualidade do serviço 

prestado às crianças, auxiliando os pais e responsáveis, em conformidade à organização 
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administrativa e pedagógica envolvidas no processo educativo de aprendizagem e 

desenvolvimento, durante o período da pandemia. 

 

12.1. AVALIAÇÃO COLETIVA NO PERÍODO PRESENCIAL/REMOTO 

Coletivamente a avaliação do PPP deve envolver as famílias, as crianças, os gestores, os 

professores, os monitores, a nutricionista, o porteiro, a cozinheira, auxiliares de cozinha e de 

limpeza para reavaliar sobre as práticas de atuação adotadas e feita de forma constante pela 

instituição, seja durante as reuniões presenciais informativas programadas por meio de 

questionário avaliativo, ou por meio de reuniões individuais registradas em relatório. Assim 

como reuniões remotas (on-line) durante o período de pandemia para partilhar experiências do 

procedimento da realização das atividades propostas e refletir sobre os resultados alcançados 

com a aprendizagem das crianças.  

 

12.2. PERIODICIDADE  

De forma contínua a avaliação do desenvolvimento deve ser gradativa e em nossa instituição 

educacional é realizada por meio de registro e assinatura em ata de presença, onde o educador 

relata todo seu parecer referente à prática e ao desenvolvimento, os pais e responsáveis 

complementam semestralmente em reunião presencial/remota destinada aos pais e essa 

avaliação acontece de acordo com data prevista no calendário da instituição educacional ou 

ainda por meio de reuniões individuais previamente agendadas com funcionários da gestão 

pedagógica. 

Durante o atendimento remoto, as famílias contribuíram, semanalmente por meio do envio de 

vídeos e fotos da realização das atividades feitas pelas crianças em casa, subsidiando a 

construção do Relatório Descritivo Individual do Aluno – RDIA. 

 

12.3.  PROCEDIMENTO E REGISTRO 

As atividades e todas as ações que são realizadas na instituição educacional, são detalhadas 

por meio de relatórios informativos, encaminhados para a Gestora da SEEDF, onde as 

contribuições dos Campos de Experiências, rotina e temática são registradas, por meio de 

fotos, vídeos. Qualquer alteração que surgir no decorrer do ano letivo, serão comunicadas em 

reunião e somente alteradas após reunião coletiva com o corpo pedagógico e registradas em 

ata, para reorganizar o trabalho da instituição educacional, tanto administrativo quanto 
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pedagógico e demais demandas, sempre que houver necessidade, com a contribuição da 

comunidade escolar. 

13. PROJETOS ESPECÍFICOS  

Oferecer para as crianças que frequentam essa instituição educacional um lugar de acesso e 

oportunidades para compartilhar saberes, garantir autonomia e cidadania através de ações 

pedagógicas, criando e recriando experiências para vivência, inovação e cultura, além de 

valorizar sua própria identidade, assim reconhecer e valorizar as diferenças dos outros, bem 

como desenvolver valores morais em busca do respeito e da formação de um cidadão de bem 

e integro que cumpra com seus direitos e deveres dentro da sociedade, conforme a LDB (Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), os projetos intensificam o desenvolvimento 

integral da criança frequente na educação infantil, para complementar a ação famíliar e do 

meio onde estão inseridos e possibilitar seu protagonismo na aprendizagem, proporcionando 

experiências que envolvam aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais.  

Durante o atendimento remoto, foi possível realizar 4 (quatro) dos projetos propostos, Festa 

Junina Drive Thru, Cantata de Natal, Alimentação Saudável e Semana da Criança.  

Todos os projetos propostos no PPP, trazem o formato presencial, remoto e híbrido para 

aquelas famílias que optaram durante o período de pandemia em não trazer as crianças para as 

atividades presenciais. 
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13.1. Projeto Acolhida e Inserção 

 

 

“A única melodia para hoje é a gratidão... 

Em casa nota uma ação 

Em cada ação um efeito 

Em cada efeito alegria 

Em com alegria mais gratidão. 

O resultado disso? 

Amor que flui!” 

Hellen Vieira da Fonseca 

 

 

CEPI Araçá Mirim 

Sobradinho – DF 
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Justificativa 

          De acordo com o Currículo em Movimento do Distrito Federal para Educação Infantil, a 

inserção da criança está voltada para o contexto da separação entre criança e sua família por 

um determinado período. Considerando o momento de pandemia (COVID 19), a inserção 

nesse caso, propõe-se o desenvolvimento de atividades que possam aproximar (por meio 

virtual) as crianças e suas famílias da instituição.  

           Durante duas semanas a instituição irá estimular a acolhida e inserção por meio da 

educação musical, buscando estreitar vínculos, a música não vem somente embalar o 

momento vivido e sim, ser utilizada como ferramenta para o crescimento, auxiliando no 

desenvolvimento integral da criança em seus aspectos motores, cognitivos e emocionais. A 

escola e a família se completam no desenvolvimento das crianças, portanto a família é 

fundamental para que esse momento de ensino e aprendizagem aconteça em casa.  

          Na perspectiva da IX Plenarinha: “Musicalidade das infâncias: de cá, de lá, de todo 

lugar”, iniciaremos nossa proposta de inserção e acolhida, enviando para as famílias por meio 

de dispositivo móvel via aplicativo do WhatsApp, vídeos institucionais que despertem nas 

crianças e em suas famílias a oportunidade de brincar enquanto ouve uma música direcionada 

pra a faixa etária.  

          Na oportunidade, serão encaminhados também mensagens com direcionamento voltado 

para as “Boas Vindas”, acolhida e inserção das famílias na organização sistêmica da 

instituição. 

Ainda, os vídeos institucionais serão postados na Rede Social do Instagram, bem como no 

Canal do YouTube. 

          Considerando o momento, se faz necessário a reafirmação do compromisso mútuo de 

todos, é fundamental estarmos desenvolvendo um trabalho de acolhimento, pensando e 

planejando atividades que garantam uma inserção gradativa, envolvendo todos em um 

ambiente virtual afetivo e prazeroso. 

 

Objetivo geral 

           Garantir a criança o direito de aprendizagem por meio do brincar, explorar, conhecer, 

participar e se expressar através da música, ao desenvolver os campos de experiências de 
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maneira informal, mediante atividades como escuta/percepção, o contato com a diversidade de 

sons, a socialização, o interagir e o relaxar. 

 

Objetivo específico  

• Desenvolver na criança a consciência musical, a imaginação, a criatividade e 

experimentar momentos voltados para a musicalidade. 

• Potencializar nas crianças, a capacidade de ouvir atentamente os sons. 

• Explorar os sons do próprio corpo e dos mais diversos materiais existentes, sejam eles 

instrumentos musicais convencionais ou não, 

• Ampliar o repertório musical, 

• Desenvolver o respeito a cultura musical de diferentes grupos sociais. 

 

Desenvolvimento presencial 

Acolhimento das crianças com horário reduzido para que as famílias possam inserir todas na 

escola sem maiores traumas ou situações desconfortáveis, assim como todo o corpo 

pedagógico possam criar vínculos com as crianças em prol da sua adaptação nesse novo meio 

onde estão inseridos e assim possam construir autonomia e segurança. 

 

Desenvolvimento remoto 

A instituição apresentará diante da rotina semanal organizada de forma sistemática, por meio 

de vídeos institucionais, para todas as turmas, um formato atrativo que desperte a curiosidade 

e associe a criança e a família para compreender essa nova rotina que fazem parte da escola, 

ou mesmo relembrar que pertencem à determinado grupo específico, mesmo estando distante 

e a escola como todo, respeitando as matrículas que ainda estão sendo promovidas durante 

esse período. 

Desenvolvimento híbrido: 

A execução do projeto será de acordo com a opção da família de cada criança, a serem 

orientados a cada semana temática e a cada projeto desenvolvido de acordo com o nosso 

calendário escolar.   
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Avaliação: 

Será realizada de forma contínua e sistemática durante todo o desenvolvimento do 

projeto, através de observações e acompanhamento das atividades propostas, considerando as 

capacidades e individualidades de cada criança e a interação da família nesse momento. 

 

Referências  

EDUCAÇÃO Secretaria de. Currículo em movimento do Distrito Federal – Educação Infantil 

– 2ª edição, Brasília 2018. 

 

Manual de Orientações Pedagógicas para o Atendimento Remoto da Educação infantil – 2ª 

edição, Brasília 2021. 

 

Guia da IX Plenarinha: “Musicalidade das infâncias: de cá, de lá, de todo lugar”, Brasília 

2021. http://www.educacao.df.gov.br/wp- 

conteudo/uploads/2018/02/ixplenarinha_see.2021.pdf  
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Educandário - Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626 
Vitória Régia – Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626 

CEPI Araçá Mirim – AR 03 Lote 03 – Sobradinho II/DF | CEP: 73.060-130 | Telefone: (61) 3483-6576 

 

 

 

INSTITUTO VITÓRIA-RÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO 
CNPJ n° 01.634.237/0001-97 – Educandário Eurípedes Barsanulfo 

CNPJ n° 01.634.237/0002-78 – Vitória Régia 
CNPJ n° 01.634.237/0003-59 – CEPI Araçá Mirim 

 

13.2. Projeto Valores na Educação Infantil 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEPI Araçá Mirim 

Sobradinho-DF 
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Justificativa:  

Na educação infantil as crianças estão em constante desenvolvimento, a sua moral deve ser 

estimulada em todas as fases da vida, para ampliar esse conhecimento vamos exercitar a 

reflexão sobre a necessidade do respeito entre todos e a compreensão dos direitos e deveres de 

cada um, onde a aprendizagem se torna significativa na formação dos seres humanos. 

 

Objetivo geral 

Conscientizar sobre a necessidade do respeito entre todos por meio dos direitos e deveres de 

cada um, proporcionando a percepção dos valores éticos e morais para o exercício da 

cidadania e estimular o cumprir do seu papel em sociedade de forma responsável e 

participativa. 

 

Objetivos específicos:  

✓ Respeitar o diferente e aprender a conviver com ele e suas potencialidades. 

✓ Compreender limitações, medos, potenciais, autoconhecimento, identidade pessoal e 

auto respeito. 

✓ Apresentar os valores diversos e as regras de boa convivência de forma lúdica. 

✓ Reconhecer situações inesperadas e estimular o amor o respeito e a responsabilidade 

entre todos.  

✓ Socializar ideias através da roda de conversa, dramatização, criatividade e imaginação. 

 

Desenvolvimento em formato presencial: Todas as turmas da escola deverão atuar na busca 

de alcançar o objetivo geral e os objetivos específicos citados acima através dos campos de 

experiências recomendados pelo currículo em movimento do Distrito Federal, para melhor 

compreensão e percepção dos alunos, segue abaixo sugestões de ações a serem executadas 

junto aos alunos para que o desenvolvimento desse projeto obtenha êxito entre todos os 

envolvidos, porém cabe ressaltar que cada professor pode conduzir de forma criativa sua 

dinâmica de sala para melhor compreensão da turma. 

 

Desenvolvimento em formato remoto: O desenvolvimento do projeto será em consonância 

com os conteúdos propostos e colocado em prática através de atividades individuais 

impressas, enviadas para as crianças de acordo com a entrega do ciclo de atividades.  
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O estímulo das professoras e monitoras se dará por meio de vídeos previamente preparados e 

seleção musical para acompanhamento e apreciação da criança e da família dos pequenos, 

diante da necessidade de um ensino remoto será enviado por meio de dispositivo móvel para 

as crianças, direcionado para as aprendizagens e o desenvolvimento lúdico das crianças, 

considerando os Eixos Integradores do Currículo, conduzido para o Educar, Cuidar, Brincar e 

Interagir.  

 

Desenvolvimento em formato híbrido: Diante do momento atual em decorrência da 

COVID-19, a execução do projeto será de acordo com a opção da família de cada criança, a 

serem orientados de acordo com a temática e a cada projeto desenvolvido conforme nosso 

calendário escolar. No momento em que for realizado, seja presencial ou remoto, o corpo 

pedagógico estará preparado para atender as famílias em que optarem pelo remoto, assim 

como em atendimento híbrido (se estiver em dia que a família não enviar a criança 

presencialmente para a escola), deverá desenvolver o projeto de acordo com a proposta 

remota.   

 

Avaliação: 

A avaliação deste projeto será constante após a realização da semana destinada a essa 

temática e durante o decorrer do ano letivo, para que os alunos possam interagir entre todos de 

forma consciente em relação ao respeito e crescer não apenas em estatura e sim como 

cidadãos.   

 

Referências: 

EDUCAÇÃO Secretaria de. Currículo em movimento do Distrito Federal – Educação Infantil 

– 2° edição, Brasília 2018. 

 

MACHADO, Ana M. Como e por que ler os Clássicos Universais desde cedo. Rio de Janeiro: 

Editora Objetiva. 2002. 

Manual de Orientações Pedagógicas para o Atendimento Remoto da Educação infantil – 2ª 

edição, Brasília 2021. 
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13.3. Projeto “Vem Brincar e Sorrir que o Circo já chegou” 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CEPI Araçá Mirim 

Sobradinho/DF 
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Justificativa  

No dia 27 de março comemoramos o dia do Circo, em homenagem ao palhaço brasileiro 

Piolin. No circo é realizado diversos espetáculos, onde é possível brincar com o imaginário 

das crianças e dos adultos. Na primeira infância é primordial a brincadeira, a diversão e a 

magia. O intuito desse projeto é trazer a arte e a alegria do mundo mágico do circo, para o 

universo imaginário da nossa instituição.  

 

Objetivo geral  

Desenvolver através do lúdico a imaginação, socialização e concentração das crianças, 

destacando a importância do mesmo para a construção dos vínculos afetivos.  

 

Objetivo específico: 

• Promover a socialização e a interação entre as crianças. 

• Propiciar momentos prazerosos com surpresas e brincadeiras, envolvendo os 

personagens do circo. 

• Oportunizar o contato com materiais e texturas variadas. 

• Despertar nas crianças o gosto pela arte e pela música. 

• Conhecer a história do circo, valorizando sua arte; 

• Identificar os personagens do circo e suas funções, compreendendo a cultura circense. 

 

Desenvolvimento do projeto de forma presencial: 

Para trabalhar a data alusiva ao circo e colocar a criança em contato com atividades que 

explorem a criatividade, a expressão corporal, a cultura e a arte, a semana temática do circo 

propõe situações de aprendizagem coletiva, e com dia específico para a culminância do 

projeto, ou seja, todas as produções realizadas em sala serão apresentadas no pátio da escola.  

 

Segue abaixo atividades propostas:  

- Mágica das cores com a turma do Berçário I. 

- Piruetas e contorcionismos com a turma do Berçário II.  

- Apresentação de coreografia musical para as turmas de maternal I. 

- Contação de história com as turmas do maternal II. 
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Considerar em todas as atividades os personagens que fazem parte do circo (bailarina, 

palhaço, mágico, equilibrista, contorcionista e etc.) com isso, apresentar para as crianças suas 

ações como atividades a serem realizadas em sala de aula e posteriormente ao final da semana 

a socialização entre todos da escola.   

   

Desenvolvimento durante atendimento remoto: 

O desenvolvimento do projeto será em consonância com os conteúdos propostos e colocado 

em prática através de atividades individuais impressas, enviadas para as crianças de acordo 

com a entrega do ciclo de atividades.  

O estímulo das professoras e monitoras se dará por meio de vídeos previamente preparados e 

seleção musical para acompanhamento e apreciação da criança e da família dos pequenos, 

diante da necessidade de um ensino remoto será enviado por meio de dispositivo móvel para 

as crianças, direcionado para as aprendizagens e o desenvolvimento lúdico das crianças, 

considerando os Eixos Integradores do Currículo, conduzido para o Educar, Cuidar, Brincar e 

Interagir.  

 

Desenvolvimento híbrido: 

Diante do momento atual em decorrência da COVID-19, a execução do projeto será de acordo 

com a opção da família de cada criança, a serem orientados a cada semana temática e a cada 

projeto desenvolvido de acordo com o nosso calendário escolar.   

No momento em que for realizado, seja presencial ou remoto, o corpo pedagógico estará 

preparado para atender as famílias em que optarem pelo remoto, assim como em atendimento 

híbrido (se estiver em dia que a família não enviar a criança presencialmente para a escola), 

deverá desenvolver o projeto de acordo com a proposta remota.    

 

Avaliação  

A ser realizada de forma contínua e sistemática durante todo o desenvolvimento do projeto, 

através de observações e acompanhamento das crianças no desenvolvimento das atividades 

propostas, considerando as capacidades e individualidades de cada criança e a interação e 

envolvimento da família. 
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 Referências  

EDUCAÇÃO Secretaria de. Currículo em movimento do Distrito Federal – Educação Infantil 

– 2ª edição, Brasília 2018. 

 

Manual de Orientações Pedagógicas para o Atendimento Remoto da Educação infantil – 2ª 

edição, Brasília 2021. 
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13.4. Projeto Musicalidade das Infâncias 
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Justificativa:  

           A convivência da criança com a música na educação infantil desde cedo, propicia um 

contexto escolar de aprendizagem interessante e ativo, sendo a musicalidade uma grande 

aliada do professor mediador para a descoberta e a construção de novos saberes educacionais. 

A musicalidade das infâncias tem a capacidade de estimular várias áreas do cérebro.  

          A musicalidade é uma ferramenta para ajudar as crianças a desenvolverem o universo 

que conjuga expressão de sentimentos, ideias, valores culturais e auxilia a comunicação do 

indivíduo com o mundo exterior e seu universo interior. Ao aprender uma canção, um 

instrumento musical ou até mesmo um simples som, a criança experimenta a ligação entre o 

corpo e mente proporcionada pela música. A integração sensorial - resposta do corpo por 

meios dos sentidos - é considerada crucial na preparação das crianças para as atividades 

escolares como a leitura, a escrita e a matemática. 

 

Objetivo geral 

Estimular a criatividade, o movimento, a percepção, a coordenação e o convívio social da 

criança de forma prazerosa que a música oferece. Possibilitar momentos de confecção de 

instrumentos musicais, como meio de reorganização e projeção de emoções internas, visando 

estabelecer relação com seu ritmo interno e auto expressão. Criar condições para que as 

mesmas possam refletir e entender a música como fonte de prazer e conhecimento. 

 

Objetivos específicos 

• Estimular a interação social através da música; 

• Compreender e explorar sons emitidos pelo corpo humano; 

• Desenvolver a expressão corporal por meio dos gestos e danças; 

• Conhecer instrumentos musicais e os diferente sons que produzem;  

• Socializar ideias através da roda de conversa, dramatização, criatividade e imaginação. 

 

Desenvolvimento formato presencial 

Considerando que a música é instrumento norteador na aprendizagem das crianças, 

fundamental para o seu desenvolvimento, as atividades propostas de musicalização serão 

contempladas para todos os momentos em que a criança estiver inserida na escola, ou seja, 
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entrada, saída e sempre que anteceder as refeições a música irá compor esses momentos de 

forma obrigatória, assim como, durante a chamadinha em sala de aula, filas para 

deslocamentos e demais aprendizagens de acordo com as temáticas inseridas, sem prazo 

específico de apenas uma semana destinada ao projeto, na verdade, durante sua durabilidade 

será durante todo o ano letivo.   

 

Desenvolvimento formato remoto 

O PROJETO MUSICALIDADE DAS INFÂNCIAS em formato remoto, irá proporcionar 

para as crianças, vários momentos importantes, dentre eles, as videoaulas das professoras, que 

planejadas previamente, trarão o mundo imaginário da música, com recursos musicais e 

pedagógicos, movimentos corporais e ainda, incentivarão as crianças a confeccionarem 

instrumentos musicais a partir de recursos disponíveis em casa.  

 

Desenvolvimento formato híbrido: 

Caso ocorra o retorno híbrido das crianças, diante do momento atual em decorrência da 

COVID-19, a execução do projeto será de acordo com a opção da família de cada pequeno, a 

serem orientados a cada semana temática e a cada projeto desenvolvido de acordo com o 

nosso calendário escolar.   

No momento em que for realizado, seja presencial ou remoto, o corpo pedagógico estará 

preparado para atender as famílias em que optarem pelo remoto, assim como em atendimento 

híbrido (se estiver em dia que a família não enviar a criança presencialmente para a escola), 

deverá desenvolver o projeto de acordo com a proposta remota.    

 

Avaliação 

A avaliação será de forma contínua e sistemática durante todo o desenvolvimento da semana 

temática “Musicalidade das Infâncias”, através de observações e acompanhamento das 

atividades propostas, considerando as capacidades e individualidades de cada criança e a 

interação da família no formato remoto. 

   

Referências 

EDUCAÇÃO Secretaria de. Currículo em movimento do Distrito Federal – Educação Infantil 

– 2ª edição, Brasília 2018. 
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Manual de Orientações Pedagógicas para o Atendimento Remoto da Educação infantil – 2ª 

edição, Brasília 2021. 

 

Guia da IX Plenarinha: “Musicalidade das infâncias: de cá, de lá, de todo lugar”, Brasília 

2021. 

http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/ixplenarinha_see.2021.pdf  
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13.5. Projeto Semana da Alimentação Saudável 
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Justificativa 

Em constante aprendizagem, as crianças da educação infantil devem ser estimuladas a 

aprender a comer bem e ao abordar essa temática sobre alimentação saudável é também 

ofertar aos pequenos esse estímulo para o desenvolvimento de bons hábitos alimentares, na 

busca por formar futuros adultos saudáveis.  

A aceitação das crianças por alimentos saudáveis no espaço escolar deve integrar 

ações fundamentais como incentivo por meio de atividades educativas, informação e 

motivação para as escolhas individuais na adoção de novas práticas saudáveis por meio de 

alimentação equilibrada e proteção através de medidas que evitem alimentos inadequados.  

 

Objetivo geral 

Levar conhecimento sobre nutrição e alimentação saudável, para que as crianças 

possam construir novos hábitos e consequentemente ter uma relação amigável com os 

variados grupos de alimentos, ofertando novas possibilidades de alimentação de forma 

atraente, dinâmica e educativa. 

 

Objetivo específico  

• Conscientizar sobre a importância de uma boa alimentação; 

• Identificar os alimentos e seus benefícios ou não para nosso organismo; 

• Ampliar os horizontes e experiências das crianças; 

• Estimular a nutrição saudável e conhecimento dos alimentos; 

• Proporcionar a valorização dos alimentos, bem como de suas diversas formas de 

preparo; 

• Identificar os tipos de frutas, legumes e verduras; 

• Detectar a preferência alimentar das crianças; 

• Aguçar os sentidos e expressões; 

• Desenvolver as capacidades de observação, comparação e classificação; 
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Desenvolvimento em formato presencial: 

Uma alimentação saudável e equilibrada é essencial para manter a saúde em dia, todos os 

nutrientes fazem parte da rotina alimentar, pois cada um tem seu papel na nossa saúde, frutas 

e vegetais são fontes de vitaminas e minerais que turbinam nossa imunidade. Em nossa rotina 

presencial são ofertadas para as crianças atividades em que elas possam conhecer e identificar 

por cheiro, cor, textura e demais características encontradas nas frutas, verduras e legumes; 

gincana das frutas envolvendo todas as turmas na execução de brincadeiras; Contação de 

histórias que conscientizem sobre a importância dos alimentos; piquenique cultural no café da 

manhã, realizado no campo sintético na quadra de esportes em frente a escola, de acordo com 

a autorização das famílias.   

 

Desenvolvimento em formato remoto: 

Nessa perspectiva de criar bons hábitos, além de conscientizar as crianças e suas famílias, no 

formato remoto, tanto a nutricionista quanto as professoras irão elaborar videoaulas 

conscientizando sobre a importância de comer bem, e os mesmos serão encaminhados para as 

famílias por meio de aplicativo do WhatsApp e postado na plataforma google e canal no 

YouTube, assim como a seleção de vídeos musicais previamente selecionados contribuindo 

para ilustrar essa temática a ser desenvolvida durante uma semana.  

 

Desenvolvimento em formatio híbrido: 

Diante do momento atual em decorrência da COVID-19, a execução do projeto será de acordo 

com a opção da família de cada criança, a serem orientados de acordo com a temática e a cada 

projeto desenvolvido conforme nosso calendário escolar. No momento em que for realizado, 

seja presencial ou remoto, o corpo pedagógico estará preparado para atender as famílias em 

que optarem pelo remoto, assim como em atendimento híbrido (se estiver em dia que a 

família não enviar a criança presencialmente para a escola), deverá desenvolver o projeto de 

acordo com a proposta remota.    
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Avaliação 

Será realizada de forma contínua e sistemática durante todo o desenvolvimento do projeto, 

através de observações e acompanhamento das atividades propostas, considerando as 

capacidades e individualidades de cada criança e a interação da família nesse momento. 

 

 

Referências  

EDUCAÇÃO Secretaria de. Currículo em movimento do Distrito Federal – Educação Infantil 

– 2° edição, Brasília 2018. 

 

Manual de Orientações Pedagógicas para o Atendimento Remoto da Educação infantil – 2ª 

edição, Brasília 2021. 

 

Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Caderno de 

Legislação – Programa Nacional de Alimentação Escolar /2021 
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13.6. Projeto Cozinha Experimental 
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Justificativa:   

A creche/escola é um ambiente ideal para promover a saúde e formação de valores, hábitos e 

estilos de vida, entre eles o da alimentação. O projeto cozinha experimental pretende ao longo 

do ano, estimular as crianças no desenvolvimento de bons hábitos alimentares, e ofertar uma 

atividade lúdica que conscientize e ao mesmo tempo aguce a curiosidade das crianças. 

Fazendo compreender a importância da alimentação, conhecer os alimentos e ingredientes que 

compõe a manipulação dos alimentos para comer bem, assim como buscar práticas 

alimentares saudáveis e equilibradas.   

                                                        

 Objetivo: 

Apresentar os alimentos importantes para a formação e crescimento do corpo humano, de 

acordo com a faixa etária de cada turma, na buscar por ampliar o conhecimento das crianças 

sobre o assunto e assim promover o consumo de frutas, verduras e legumes, além de 

conscientizar sobre a importância de adquirir hábitos saudáveis e sua contribuição para a 

promoção da saúde de forma atraente, lúdica e educativa. 

 

Objetivos específicos:    

• Incentivar bons hábitos alimentares;  

• Reconhecer diversos tipos e origens de alimentos, compreendendo a importância de 

uma alimentação saudável; 

• Participar de atividades de preparação de alimentos, aprendendo sobre higiene, escolha 

e consumo de alimentos saudáveis. 

• Reconhecer, por meio dos sentidos, as características dos elementos naturais, dos 

materiais e do ambiente: quente, frio, liso, áspero, grosso, fino, doce, salgado, amargo, 

azedo, fortes e fracos etc. 

• Reconhecer e identificar, por meio dos sentidos, as características dos elementos 

naturais, dos materiais e do ambiente: quente, frio, liso, áspero, grosso, fino, doce, 

salgado, amargo, azedo, fortes e fracos etc. 

• Conscientizar sobre a importância de uma alimentação correta;  

• Reconhecer os alimentos que fazem bem à saúde;  
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• Identificar cores, texturas e os diferentes sabores dos alimentos;  

• Reconhecer o produto industrializado como um alimento menos nutritivo e menos 

necessário ao desenvolvimento infantil;  

 

Desenvolvimento em formato presencial:  

O projeto cozinha experimental englobam oficinas de receitas saudáveis, com a orientação da 

nutricionista e acompanhamento das professoras e monitoras por meio de rodas de conversa, 

receita com ingredientes apresentados por meio de figuras ilustrativas, entre outras formas 

lúdicas, que serão descritas no planejamento da coordenadora pedagógica e de acordo com a 

abordagem e orientação da nutricionista.  

O projeto engloba todas as turmas da Instituição, desde o Berçário I até o Maternal II, todos 

serão inseridos neste contexto, inclusive a comunidade escolar (pais, professores e monitores), 

que a cada mês quando a criança participar a atividade de cozinha experimental, elas poderão 

degustar a receita feita por eles, assim como a família poderá acompanhar essa atividade por 

meio da receita em anexo na agenda escolar.   

 

 Desenvolvimento em formato remoto: 

•  Vídeos desenvolvido pela nutricionista semanalmente, com dicas de alimentação saudável, 

seguindo as temáticas do cronograma pedagógico.  

• Conscientização sobre desperdício dos alimentos por meio dos vídeos semanais, e além 

dessas atividades de intervenção nutricional direta, a manipulação de todos os alimentos 

que forem distribuídos, tais como lembrancinha: dia das mães, festa junina, dia das 

Crianças e Natal, todos a serem entregues em formato Drive Thru, caso ainda haja o 

cumprimento do isolamento social devido à COVID 19.    

 

Desenvolvimento em formato híbrido: 

Diante do momento atual em decorrência da COVID-19, a execução do projeto acontecerá de 

acordo com a opção da família de cada criança, a serem orientados a cada semana temática e a 

cada projeto desenvolvido conforme o nosso calendário escolar.   

No período em que for realizado, seja presencial ou remoto, o corpo pedagógico estará 

preparado para atender as famílias em que optarem pelo remoto, assim como em atendimento 
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híbrido (se estiver em dia estipulado para que a família não envie a criança presencialmente 

para a escola), deverá se desenvolver o projeto de acordo com a proposta remota.    

Todas as atividades serão descritas e detalhadas em planejamentos específicos feitos de 

acordo com cada atividade e temática proposta, em consonância com o calendário, 

planejamento e acompanhamento da coordenadora pedagógica e previamente divulgada para o 

corpo pedagógico que deverá se inteirar quanto a qual atividade será realizada, seja no formato 

presencial, híbrido ou remoto.   

 

Avaliação  

A avaliação deste projeto será de forma contínua com base na observação da evolução no 

comportamento alimentar, dos temas apresentados, suas participações, envolvimento nas 

atividades, conhecimentos prévios e adquiridos.   

 

Referências  

EDUCAÇÃO Secretaria de. Currículo em movimento do Distrito Federal – Educação Infantil 

– 2° edição, Brasília 2018. 

 

Manual de Orientações Pedagógicas para o Atendimento Remoto da Educação infantil – 2ª 

edição, Brasília 2021. 

 

Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Caderno de 

Legislação – Programa Nacional de Alimentação Escolar /2021. 
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13.7. Projeto Semana Mundial do Brincar 
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Justificativa:  

Por meio do brincar a criança se desenvolve integralmente, atingindo os aspectos sociais, 

cognitivos, afetivos, culturais, emocionais e físicos. Brincando as crianças expõem suas 

necessidades e sentimentos, constroem sua realidade e desenvolvem o seu conhecimento a 

partir das referências vividas. O projeto tem como foco resgatar e valorizar a cultura lúdica da 

criança, estimular o desenvolvimento de novos conhecimentos e a aproximação de 

brincadeiras e brinquedos que fizeram parte das gerações passadas e a promover a 

conscientização ambiental ao confeccionar brinquedos por meio de materiais reciclados.  

 

Objetivo geral:  

Apresentar brincadeiras e brinquedos antigos e potencializar de forma facilitadora o 

desenvolvimento infantil por meio do brincar. 

 

Objetivo específico: 

• Promover a socialização e a interação entre as crianças. 

• Oportunizar o contato com materiais e texturas variadas. 

• Explorar movimentos com o corpo, com a linguagem musical, plástica e oral. 

• Despertar nas crianças o gosto pela arte e pela música. 

• Trabalhar de forma lúdica a coordenação motora das crianças e o desenvolvimento da 

linguagem 

• Trabalhar o equilíbrio da criança por meio de percursos. 

• Aguçar o imaginário das crianças trabalhando com linguagens corporais, musicais, 

plásticas e orais. 

 

Desenvolvimento em formato presencial: 

Desenvolver atividades que explorem a criatividade, a expressão corporal, o imaginário, 

respeitando os Campos de Experiências direcionados pelo Currículo em movimento da 

Educação Infantil, propondo situações de aprendizagem coletiva, por meio de brincadeiras. 
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Desenvolvimento em formato remoto: 

O desenvolvimento do projeto será em consonância com os conteúdos propostos e colocado 

em prática através de atividades individuais impressas, enviadas para as crianças de acordo 

com a entrega do ciclo de atividades.  

O estímulo das professoras e monitoras se dará por meio de vídeos previamente preparados e 

seleção musical para acompanhamento e apreciação da criança e da família dos pequenos, 

diante da necessidade de um ensino remoto será enviado por meio de dispositivo móvel para 

as crianças, direcionado para as aprendizagens e o desenvolvimento lúdico das crianças, 

considerando os Eixos Integradores do Currículo, conduzido para o Educar, Cuidar, Brincar e 

Interagir.  

 

Desenvolvimento híbrido: 

Diante do momento atual em decorrência da COVID-19, a execução do projeto será de acordo 

com a opção da família de cada criança, a serem orientados de acordo com a temática e a cada 

projeto desenvolvido conforme nosso calendário escolar. No momento em que for realizado, 

seja presencial ou remoto, o corpo pedagógico estará preparado para atender as famílias em 

que optarem pelo remoto, assim como em atendimento híbrido (se estiver em dia que a 

família não enviar a criança presencialmente para a escola), deverá desenvolver o projeto de 

acordo com a proposta remota.    

 

Avaliação: A avaliação será por meio de observação em relação à interação dos alunos, 

considerando as capacidades e individualidades de cada criança e a interação da família nesse 

momento. 

    

Referências: 

Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Imprensa Oficial, 1988. 

 

Brasil. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências. 

 

________. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Leis de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional.  
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Brasil, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil. Brasília: CNE/CEB, 2009.  

 

EDUCAÇÃO Secretaria de. Currículo em movimento do Distrito Federal – Educação Infantil 

– 2° edição, Brasília 2018. 

 

Manual de Orientações Pedagógicas para o Atendimento Remoto da Educação infantil – 2ª 

edição, Brasília 2021. 

 

Guia da VII Plenarinha: “Musicalidade das infâncias: de cá, de lá, de todo lugar” – 1ª edição, 

Brasília 2020.  

 

Guia da IX Plenarinha: “Musicalidade das infâncias: de cá, de lá, de todo lugar” – 2ª edição, 

Brasília 2021.  
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13.8. Projeto Cultural Sertãozinho do Araçá Mirim 
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Justificativa 

Festas são heranças culturais que contribuem para a evolução do ser humano, suas tradições 

através do folclore brasileiro e demais fatores proporcionam a socialização e integração entre 

o corpo pedagógico e a comunidade escolar.   

 

O mês de junho é associado na memória do indivíduo a identificação como tempo de 

destaque para as comidas típicas, danças, vestimentas e decoração do ambiente, destacando 

aspectos sociais, valores históricos e culturais do homem do campo. 

 

Objetivo geral 

Apresentar o sertão nordestino, por meio da valorização do trabalho do homem sertanejo, 

incentivando e enriquecendo o conhecimento através de atividades diversificadas e lúdicas, 

brincadeiras e apresentações características ao tema que também fazem parte do contexto 

cultural brasileiro quanto aos costumes e as festas populares socializando e permitindo a 

criatividade. 

 

Objetivos específicos  

• Conhecer características do sertão nordestino, compreender a história e seu valor 

dentro do folclore brasileiro e destacar aspectos sociais. 

• Demonstrar valores como respeito, empatia, humildade e solidariedade, direcionada 

ao trabalho realizado pelo homem sertanejo nordestino. 

• Apresentar animais que vivem no sertão nordestino e sua importância no ecossistema. 

• Ampliar vocabulário, estimular a criatividade e imaginação por meio de atividades 

que envolvam a expressão oral, corporal e noção espacial (em relação a ele mesmo, 

ao outro e à plateia).  

 

Desenvolvimento em formato presencial: 

O Projeto colocará em prática uma visão ampla, para apresentar o que é o sertão nordestino 

(o que as pessoas fazem, comem, bebem, vestem, dançam, enfim tudo que está relacionado à 

cultura, ao trabalho e a vida do homem sertanejo nordestino), ressaltando sempre a 

importância e a contribuição da vida desses trabalhadores, seus costumes, o sustento retirado 
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da terra e sua contribuição para os que vivem na cidade.  A culminância desse projeto se dá 

em duas semanas e finaliza com uma socialização cultural entre as famílias, ou seja, a festa 

junina da escola.  

 

Desenvolvimento em foramto remoto: 

O desenvolvimento do projeto será em consonância com os conteúdos propostos e colocado 

em prática através de atividades individuais impressas, enviadas para as crianças de acordo 

com a entrega do ciclo de atividades.  

O estímulo das professoras e monitoras se dará por meio de vídeos previamente preparados e 

seleção musical para acompanhamento e apreciação da criança e da família dos pequenos, 

diante da necessidade de um ensino remoto será enviado por meio de dispositivo móvel para 

as crianças, direcionado para as aprendizagens e o desenvolvimento lúdico das crianças, 

considerando os Eixos Integradores do Currículo, conduzido para o Educar, Cuidar, Brincar e 

Interagir.  

 

Desenvolvimento em formato híbrido: 

Diante do momento atual em decorrência da COVID-19, a execução do projeto será de 

acordo com a opção da família de cada criança, a serem orientados a cada semana temática e 

a cada projeto desenvolvido de acordo com o nosso calendário escolar.   

No momento em que for realizado, seja presencial ou remoto, o corpo pedagógico estará 

preparado para atender as famílias em que optarem pelo remoto, assim como em atendimento 

híbrido (se estiver em dia que a família não enviar a criança presencialmente para a escola), 

deverá desenvolver o projeto de acordo com a proposta remota.    

 

Avaliação 

Ocorrerá de forma contínua e sistemática durante todo o desenvolvimento da semana 

temática proposta pela instituição, observando e acompanhando a realização das atividades, 

por meio de vídeos e fotografias encaminhados pelas famílias, através de dispositivo móvel 

(WhatsApp), respeitando a capacidade individual de cada criança. 
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Referências 

EDUCAÇÃO Secretaria de. Currículo em movimento do Distrito Federal – Educação 

Infantil – 2° edição, Brasília 2018. 

 

Manual de Orientações Pedagógicas para o Atendimento Remoto da Educação infantil – 2ª 

edição, Brasília 2021. 
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13.9. Projeto brincando com os cinco sentidos 
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Justificativa: 

Ter o autoconhecimento do corpo é fundamental para o desenvolvimento e aprendizagem das 

crianças. Assim, explorando os sentidos, ela é capaz de trabalhar e desenvolver as mais 

diversas áreas do seu corpo.  

 

Objetivo geral: 

Promover sensações que explorem os sentidos. Explorar diferentes elementos de uma maneira 

divertida através da brincadeira. 

 

Objetivos específicos: 

✓ Perceber os variados estímulos do ambiente 

✓ Despertar nas crianças a percepção e a importância de cada um dos sentidos e como eles estão 

interligados 

✓ Conhecer a sensibilidade dos nossos órgãos 

✓ Interpretar informações sensoriais 

✓ Trabalhar o autoconhecimento 

✓ Desenvolver o processo da consciência corporal 

 

 

Desenvolvimento em formato presencial: 

Desenvolver atividades que explorem a criatividade, a expressão corporal, o imaginário, 

respeitando os Campos de Experiências direcionados pelo Currículo em movimento da 

Educação Infantil, propondo situações de aprendizagem coletiva, por meio de brincadeiras. 

 

Desenvolvimento em formato remoto: 

O desenvolvimento do projeto será em consonância com os conteúdos propostos e colocado 

em prática através de atividades individuais impressas, enviadas para as crianças de acordo 

com a entrega do ciclo de atividades.  

O estímulo das professoras e monitoras se dará por meio de vídeos previamente preparados e 

seleção musical para acompanhamento e apreciação da criança e da família dos pequenos, 

diante da necessidade de um ensino remoto será enviado por meio de dispositivo móvel para 

as crianças, direcionado para as aprendizagens e o desenvolvimento lúdico das crianças, 
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considerando os Eixos Integradores do Currículo, conduzido para o Educar, Cuidar, Brincar e 

Interagir.  

 

Desenvolvimento em formato híbrido: 

Diante do momento atual em decorrência da COVID-19, a execução do projeto será de 

acordo com a opção da família de cada criança, a serem orientados a cada semana temática e 

a cada projeto desenvolvido de acordo com o nosso calendário escolar.   

No momento em que for realizado, seja presencial ou remoto, o corpo pedagógico estará 

preparado para atender as famílias em que optarem pelo remoto, assim como em 

atendimento híbrido (se estiver em dia que a família não enviar a criança presencialmente 

para a escola), deverá desenvolver o projeto de acordo com a proposta remota.    

                          

Avaliação 

Ocorrerá de forma contínua e sistemática durante todo o desenvolvimento da semana 

temática proposta pela instituição, observando e acompanhando a realização das atividades, 

por meio de vídeos e fotografias encaminhados pelas famílias, através de dispositivo móvel 

(WhatsApp), respeitando a capacidade individual de cada criança. 

 

Referências 

EDUCAÇÃO Secretaria de. Currículo em movimento do Distrito Federal – Educação 

Infantil – 2° edição, Brasília 2018. 

 

Manual de Orientações Pedagógicas para o Atendimento Remoto da Educação infantil – 2ª 

edição, Brasília 2021. 
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13.10. Projeto Folclore Brasileiro 
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Justificativa 

Nosso país possui um rico Folclore, resultado da junção de manifestações culturas e 

tradições regionais diversificadas, o presente projeto retrata não apenas o folclore tradicional 

com lendas que causam arrepios, mas apresenta uma releitura dos personagens para os dias 

atuais, voltado para o desenvolvimento integral da criança, considerando as contribuições, 

das cantigas, dos jogos cantados, das brincadeiras de roda, que compõem o Folclore 

Brasileiro.  

 

Objetivo geral 

Apresentar as crianças informações sobre os personagens do folclore brasileiro no contexto 

atual, estimulando e valorizando a diversidade cultural popular e manifestações folclóricas 

realizadas em nosso país.   

 

Objetivo específico 

✓ Identificar os personagens do “Folclore Brasileiro” e suas características, respeitando 

e valorizando sua diversidade; 

✓ Conhecer e participar das histórias, lendas, das danças folclóricas, brincadeiras de 

roda, brincadeiras cantadas etc.; 

✓ Criar relação e estimular o imaginário com características especificas dos 

personagens;   

✓ Contar e recontar histórias ouvidas com base nas imagens e temas sugeridos; 

✓ Ampliar vocabulário, permitir a dramatização, a criatividade e a imaginação.  

 

Desenvolvimento em formato presencial: 

Desenvolver atividades que explorem a criatividade, a expressão corporal, o imaginário, 

respeitando os Campos de Experiências direcionados pelo Currículo em movimento da 

Educação Infantil, propondo situações de aprendizagem coletiva, por meio de brincadeiras. 

 

Desenvolvimento em formato remoto: 

O desenvolvimento do projeto será em consonância com os conteúdos propostos e colocado 

em prática através de atividades individuais impressas, enviadas para as crianças de acordo 

com a entrega do ciclo de atividades.  
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O estímulo das professoras e monitoras se dará por meio de vídeos previamente preparados e 

seleção musical para acompanhamento e apreciação da criança e da família dos pequenos, 

diante da necessidade de um ensino remoto será enviado por meio de dispositivo móvel para 

as crianças, direcionado para as aprendizagens e o desenvolvimento lúdico das crianças, 

considerando os Eixos Integradores do Currículo, conduzido para o Educar, Cuidar, Brincar e 

Interagir.  

 

Desenvolvimento híbrido: 

Diante do momento atual em decorrência da COVID-19, a execução do projeto será de acordo 

com a opção da família de cada criança, a serem orientados de acordo com a temática e a cada 

projeto desenvolvido conforme nosso calendário escolar. No momento em que for realizado, 

seja presencial ou remoto, o corpo pedagógico estará preparado para atender as famílias em 

que optarem pelo remoto, assim como em atendimento híbrido (se estiver em dia que a 

família não enviar a criança presencialmente para a escola), deverá desenvolver o projeto de 

acordo com a proposta remota.    

 

Avaliação: 

Será feita ao longo da semana conforme a observação na participação das crianças, na 

interatividade e o envolvimento na realização e organização das atividades propostas.     

 

Referenciais: 

EDUCAÇÃO Secretaria de. Currículo em movimento do Distrito Federal – Educação 

Infantil – 2° edição, Brasília 2018. 

 

IBÁÑEZ, Cecília R. Folclore Brasileiro Infantil. São Paulo: Editora Girassol Brasil. 2009. 

 

SOUSA, Mauricio. Turma da Monica: Folclore Brasileiro. São Paulo: Editora Girassol 

Brasil. 2009.  
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13.11. Projeto Semana do trânsito 
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Justificativa 

A segurança no trânsito é uma questão importante em todas as esferas da sociedade, 

principalmente nas escolas, que possuem papel importante na formação de indivíduos mais 

conscientes a respeito dessa, e de outras questões. 

A escola tem papel fundamental na ação educativa para o trânsito e é o espaço 

determinante de formação de cidadãos conscientes e críticos, mas há que ter uma parceria 

com a família para rever valores e práticas que destaquem os direitos e deveres dos 

motoristas e pedestres.   

 

Objetivo geral 

Contribuir para a conscientização das crianças a respeito da promoção de um trânsito mais 

seguro. Conscientizar as crianças sobre a importância de conhecer e respeitar as regras do 

trânsito priorizando a educação para a paz. 

 

Objetivos específicos 

• Aprender sobre as regras de trânsito, tais como noções de sinalização, faixa de 

pedestre, cinto de segurança etc.; 

• Entender como acontecem os acidentes de trânsito e de como os mesmos podem ser 

evitados; 

• Conceber valores relacionados à vida em sociedade, comportamento no trânsito, 

respeito ao próximo e solidariedade; 

• Perceber os perigos quando as regras relacionadas ao trânsito não são de fato 

obedecidas; 

• Aprender mais sobre os meios de transporte, identificando a função e importância 

de cada um, seja ele aéreo, terrestre ou marítimo; 

• Promover atividades interdisciplinares com o intuito de aplicar os conhecimentos 

adquiridos em outras áreas do conhecimento. 
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Desenvolvimento em formato presencial: 

Desenvolver atividades que explorem a criatividade, a expressão corporal, o imaginário, 

respeitando os Campos de Experiências direcionados pelo Currículo em movimento da 

Educação Infantil, propondo situações de aprendizagem coletiva, por meio de brincadeiras. 

• Conversa informativa sobre os principais pontos acerca do assunto; 

• Brincadeiras dirigidas; 

• Jogos; 

• Atividades com as cores do semáforo; 

• Confecção de sinalizações de trânsito que podem ser colocadas por toda a escola; 

• Confecção de painéis e cartazes sobre a conscientização no trânsito; 

• Palestra com um agente de trânsito especializado em educação de trânsito para 

crianças; 

• Simulações de situações do trânsito, como por exemplo atravessar a rua na faixa de 

pedestres, saber quando semáforo permite a travessia etc.; 

• Atividades que envolvem pintura, colagem, recortes com diversos materiais; 

• Observação do trajeto casa-escola e escola-casa. 

 

Desenvolvimento em formato remoto: 

O desenvolvimento do projeto será em consonância com os conteúdos propostos e colocado 

em prática através de atividades individuais impressas, enviadas para as crianças de acordo 

com a entrega do ciclo de atividades.  

O estímulo das professoras e monitoras se dará por meio de vídeos previamente preparados 

e seleção musical para acompanhamento e apreciação da criança e da família dos pequenos, 

diante da necessidade de um ensino remoto será enviado por meio de dispositivo móvel 

para as crianças, direcionado para as aprendizagens e o desenvolvimento lúdico das 

crianças, considerando os Eixos Integradores do Currículo, conduzido para o Educar, 

Cuidar, Brincar e Interagir.  

 

Desenvolvimento híbrido: 

Diante do momento atual em decorrência da COVID-19, a execução do projeto será de 

acordo com a opção da família de cada criança, a serem orientados de acordo com a 
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temática e a cada projeto desenvolvido conforme nosso calendário escolar. No momento 

em que for realizado, seja presencial ou remoto, o corpo pedagógico estará preparado para 

atender as famílias em que optarem pelo remoto, assim como em atendimento híbrido (se 

estiver em dia que a família não enviar a criança presencialmente para a escola), deverá 

desenvolver o projeto de acordo com a proposta remota.    

 

Avaliação 

Será feita ao longo da semana conforme a observação na participação das crianças, na 

interatividade e o envolvimento na realização e organização das atividades propostas.     

 

Referências 

EDUCAÇÃO Secretaria de. Currículo em movimento do Distrito Federal – Educação 

Infantil – 2° edição, Brasília 2018. 

 

Manual de Orientações Pedagógicas para o Atendimento Remoto da Educação infantil – 2ª 

edição, Brasília 2021. 
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13.12. Projeto Cultural Festa da Primavera 
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Justificativa:  

Socializar e integrar a comunidade escolar através de manhã especial de convivência e 

respeito, valorizando a natureza, a arte, envolvendo escola e família em momentos de partilha, 

alegria, brincadeiras, descontração e desenvolvimento dos nossos alunos.  

 

Objetivo geral: 

Conscientizar sobre a preservação ao meio ambiente, as diversas formas de vida e 

sobrevivência dos indivíduos, incentivar e enriquecer o conhecimento através das curiosidades 

apresentadas e atividades lúdicas que abordem a temática com música, brincadeiras e 

apresentações artísticas envolvendo e explorando o conhecimento. 

 

Objetivo específico:  

* Conscientizar e respeitar o meio ambiente e fenômenos da natureza que contribuem para o 

bem estar dos seres humanos.  

* Apresentar a diversidade das flores e bichos que compõem o ecossistema, além de ressaltar a 

importância e estimular a curiosidade e a prática investigativa das crianças para se informar 

sobre o assunto.  

* Ampliar vocabulário, a imaginação e conhecer o processo de transformação do ser vivo e sua 

sobrevivência em seu habitat natural. 

* Estimular a expressão oral, corporal e noção espacial (em relação a ele mesmo, ao outro e à 

plateia).  

* Desenvolver através da melodia musical o ritmo, o ouvir e a reprodução de gestos e 

movimentos que estimulam a dança.  

 

Desenvolvimento: 

Durante o mês de setembro será aborda a temática primavera, paralelamente as atividades 

programadas pelo calendário escolar, preparar as crianças para a chegada da estação das flores 

e celebrar com culminância do projeto com a realização da festa. O conhecimento adquirido 

pelas crianças em casa passa a ser explorado como forma de caracterizar e criar possibilidades 

de informações e a partir daí o manuseio de materiais, cores, formas, e a expressão artística 

possibilitando conhecer a diversidade com a produção de desenhos, pinturas, gestos, 

movimentos, expressões, caracterizações e texturas. 
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Desenvolvimento em formato presencial: 

Desenvolver atividades que explorem a criatividade, a expressão corporal, o imaginário, 

respeitando os Campos de Experiências direcionados pelo Currículo em movimento da 

Educação Infantil, propondo situações de aprendizagem coletiva, por meio de brincadeiras. 

 

Desenvolvimento em formato remoto: 

O desenvolvimento do projeto será em consonância com os conteúdos propostos e colocado 

em prática através de atividades individuais impressas, enviadas para as crianças de acordo 

com a entrega do ciclo de atividades.  

O estímulo das professoras e monitoras se dará por meio de vídeos previamente preparados e 

seleção musical para acompanhamento e apreciação da criança e da família dos pequenos, 

diante da necessidade de um ensino remoto será enviado por meio de dispositivo móvel para 

as crianças, direcionado para as aprendizagens e o desenvolvimento lúdico das crianças, 

considerando os Eixos Integradores do Currículo, conduzido para o Educar, Cuidar, Brincar e 

Interagir.  

 

Desenvolvimento híbrido: 

Diante do momento atual em decorrência da COVID-19, a execução do projeto será de acordo 

com a opção da família de cada criança, a serem orientados de acordo com a temática e a cada 

projeto desenvolvido conforme nosso calendário escolar. No momento em que for realizado, 

seja presencial ou remoto, o corpo pedagógico estará preparado para atender as famílias em 

que optarem pelo remoto, assim como em atendimento híbrido (se estiver em dia que a 

família não enviar a criança presencialmente para a escola), deverá desenvolver o projeto de 

acordo com a proposta remota.    

 

Avaliação:  

A festa da primavera ocorre como uma grande celebração de preservação ao meio ambiente e 

confraternização de toda comunidade escolar envolvida, o projeto será considerado satisfatório 

entre os alunos com intuito de obter atitudes de cuidado com a natureza e celebrar a estação 

com a festa e a participação todos os envolvidos com entusiasmo e alegria.  
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Referências: 

EDUCAÇÃO Secretaria de. Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil 

– 2° edição, Brasília 2018. 

 

Manual de Orientações Pedagógicas para o Atendimento Remoto da Educação infantil – 2ª 

edição, Brasília 2021. 
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13.13. Projeto Araçá Mirim, aqui tem criança feliz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEPI Araçá-Mirim 

Sobradinho – DF 
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Justificativa 

Considerando a Educação infantil como etapa fundamental para desenvolvimento da criança 

na educação básica somado à importância do brincar na escola como processo de 

aprendizagem, o presente projeto propõe atividades contrárias ao que acontece diariamente no 

CEPI Araçá-Mirim, por cinco dias especiais, regados de descontração, brincadeiras, 

ludicidade, diversão e cardápio diferenciado para celebrar a data do dia das crianças em nossa 

escola com muito respeito e alegria. 

 

Objetivo geral 

Proporcionar a vivência de atividades que estimulem momentos de euforia, criatividade, 

imaginação e brincadeiras que permitam experimentar o mundo dos objetos, das pessoas, da 

natureza e da cultura para compreender os variados campos de experiência e significados 

favorecendo o desenvolvimento. 

 

Objetivo específico  

✓ Compreender e demonstrar respeito ao dia destinado às crianças; 

✓ Estimular aprendizagem através da criatividade e a imaginação por meio das 

brincadeiras e histórias; 

✓ Estimular a autonomia, desejos e necessidades de cada criança; 

✓ Desenvolver atividades que envolva tomar decisões, sentimentos, integração e explorar 

o ambiente em que estão inseridos; 

✓ Socializar costumes e valores morais entre as crianças respeitando o universo infantil.  

 

Desenvolvimento em formato presencial: 

Na segunda semana de outubro, nos dias que antecedem à data comemorativa ao dia das 

crianças, será proporcionado as crianças deste CEPI momentos de descontração e estímulo, 

respeitando os campos de experiências direcionados pelo currículo em movimento, a rotina 

realizada e seus horários fixos de atividades que não são alteradas, tais como alimentação, 

banho e soneca. 
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Desenvolvimento em formato remoto: 

O desenvolvimento do projeto será em consonância com os conteúdos propostos e colocado 

em prática através de atividades individuais impressas, enviadas para as crianças de acordo 

com a entrega do ciclo de atividades.  

O estímulo das professoras e monitoras se dará por meio de vídeos previamente preparados e 

seleção musical para acompanhamento e apreciação da criança e da família dos pequenos, 

diante da necessidade de um ensino remoto será enviado por meio de dispositivo móvel para 

as crianças, direcionado para as aprendizagens e o desenvolvimento lúdico das crianças, 

considerando os Eixos Integradores do Currículo, conduzido para o Educar, Cuidar, Brincar e 

Interagir.  

 

Desenvolvimento híbrido: 

Diante do momento atual em decorrência da COVID-19, a execução do projeto será de acordo 

com a opção da família de cada criança, a serem orientados de acordo com a temática e a cada 

projeto desenvolvido conforme nosso calendário escolar. No momento em que for realizado, 

seja presencial ou remoto, o corpo pedagógico estará preparado para atender as famílias em 

que optarem pelo remoto, assim como em atendimento híbrido (se estiver em dia que a 

família não enviar a criança presencialmente para a escola), deverá desenvolver o projeto de 

acordo com a proposta remota.    

 

Avaliação  

Observar participação, percepção, integração e envolvimento das crianças nas atividades 

possibilitando habilidade e desenvolvimento, visando intervenção se necessário.  

 

Referências  

Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Imprensa Oficial, 1988. 

 

Brasil. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências. 
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________. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Leis de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional.  

Brasil, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil. Brasília: CNE/CEB, 2009.  

 

EDUCAÇÃO Secretaria de. Currículo em movimento do Distrito Federal – Educação Infantil 

– 2° edição, Brasília 2018. 

 

Manual de Orientações Pedagógicas para o Atendimento Remoto da Educação infantil – 2ª 

edição, Brasília 2021. 

 

Guia da IX Plenarinha: “Musicalidade das infâncias: de cá, de lá, de todo lugar” – 2ª edição, 

Brasília 2021. Disponível em: http://www.educacao.df.gov.br/wp-

conteudo/uploads/2018/02/ixplenarinha_see.2021.pdf . Data da pesquisa: 30/05/2021. 
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http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/ixplenarinha_see.2021.pdf
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13.14. Projeto Semana Cultural 
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Justificativa:   

O projeto visa trabalhar e explorar a diversidade cultural existente no Brasil, proporcionando 

as crianças o contato com outras culturas e consequentemente com o novo, favorecendo o 

desenvolvimento da tolerância ao diferente e reforçando a autoestima e identidade de cada 

um. Abordaremos o resgate de representações culturais importante para a construção da 

identidade social neste projeto, utilizando-se dos mais diferentes recursos, para que as 

crianças possam interagir e vivenciar de maneira prazerosa.  

 

Fundamentação teoria: 

O Brasil é um País rico em etnias; E é devido a essa grande miscigenação de raças, credos, 

etnias que o torna um país rico culturalmente. É através do brincar e da interação que a 

criança se descobre no mundo e conhece formas de convivência neste mundo. Cabe a escola 

oferecer oportunidades para que esta criança se desenvolva de forma integral. E uma 

excelente forma de oportunizar conhecimento de si e do mundo que a cerca é através do 

conhecimento da cultura de seu próprio país, criando e recriando, aprendendo e reaprendendo 

o que nos foi deixado por nossos antepassados. 

 

Objetivo geral:  

Despertar na criança o gosto pelo fazer e pela apreciação das mais diversas manifestações 

artísticas e culturais, ampliando seu conhecimento de mundo, fazendo ligações com as 

habilidades, potencialidades e a criatividade que a criança pode desenvolver na educação 

infantil. 

 

Desenvolvimento em formato presencial: 

Desenvolver atividades que explorem a criatividade, a expressão corporal, o imaginário, 

respeitando os Campos de Experiências direcionados pelo Currículo em movimento da 

Educação Infantil, propondo situações de aprendizagem coletiva, por meio de brincadeiras. 

 

Desenvolvimento em formato remoto: 

O desenvolvimento do projeto será em consonância com os conteúdos propostos e colocado 

em prática através de atividades individuais impressas, enviadas para as crianças de acordo 

com a entrega do ciclo de atividades.  
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O estímulo das professoras e monitoras se dará por meio de vídeos previamente preparados e 

seleção musical para acompanhamento e apreciação da criança e da família dos pequenos, 

diante da necessidade de um ensino remoto será enviado por meio de dispositivo móvel para 

as crianças, direcionado para as aprendizagens e o desenvolvimento lúdico das crianças, 

considerando os Eixos Integradores do Currículo, conduzido para o Educar, Cuidar, Brincar e 

Interagir.  

 

Desenvolvimento híbrido: 

Diante do momento atual em decorrência da COVID-19, a execução do projeto será de acordo 

com a opção da família de cada criança, a serem orientados de acordo com a temática e a cada 

projeto desenvolvido conforme nosso calendário escolar. No momento em que for realizado, 

seja presencial ou remoto, o corpo pedagógico estará preparado para atender as famílias em 

que optarem pelo remoto, assim como em atendimento híbrido (se estiver em dia que a 

família não enviar a criança presencialmente para a escola), deverá desenvolver o projeto de 

acordo com a proposta remota.    

 

Avaliação  

Observar a participação dos alunos nas atividades propostas, por meio de questionamentos, 

possíveis dúvidas e o desenvolvimento do respeito ao diferente bem como o reforço a 

autoestima e a construção da identidade cultural de cada um. 

 

Referência 

Brasil. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências. 

 

Brasil, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil. Brasília: CNE/CEB, 2009.  

 

________. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Leis de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional.  
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EDUCAÇÃO Secretaria de. Currículo em movimento do Distrito Federal – Educação Infantil 

– 2° edição, Brasília 2018. 

 

Guia da IX Plenarinha: “Musicalidade das infâncias: de cá, de lá, de todo lugar” – 2ª edição, 

Brasília 2021.  

 

Manual de Orientações Pedagógicas para o Atendimento Remoto da Educação infantil – 2ª 

edição, Brasília 2021. 
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13.15. Projeto Semana da Consciência Negra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEPI – Araçá-Mirim 

Sobradinho/DF 
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Justificativa 

No dia 20 de novembro, o Brasil celebra o Dia da Consciência Negra, data importante para 

consolidar a consciência afro-brasileira. A referida data reserva uma semana para se refletir e 

aprofundar mais sobre as questões voltadas para a valorização, respeito e conhecimento da 

cultura afro-brasileira. Porém, é importante reforçar que esse exercício voltado para a 

educação das relações étnico-raciais propõe trocas de conhecimentos, quebra de 

desconfianças, projeto conjunto para construção de uma sociedade mais justa e igualitária, 

que perpassa todos os campos de experiências, durante todo o ano letivo. 

A escola é formada por diversos grupos étnico-racial.  Assim sendo, a instituição deve 

desempenhar o papel de educar, se constituindo em espaço democrático de produção e 

divulgação de conhecimento e de posturas que visam uma sociedade mais justa. 

É preciso educar as crianças para a quebra de preconceitos, promovendo a inclusão social das 

etnias para uma convivência saudável no espaço em que estão inseridas. 

 

Objetivo geral 

Desenvolver a consciência nas crianças do respeito e da valorização da cultura africana e afro-

brasileira na sociedade, destacando a importância dos mesmos na construção da identidade do 

povo brasileiro. 

 

Objetivos específicos 

Criar estratégias de ensino que leve a criança à: 

• despertar e adquirir a consciência do respeito da identidade dos povos africanos; 

• conhecer e respeitar a cultura afro-brasileira; 

• reconhecer som afro; 

• conhecer contos e lendas africanas; 

• conviver com as diferenças étnico-raciais de forma respeitosa através do diálogo; 

• desenvolver a linguagem oral através de cantigas de origem africana; 

• levantar suas hipóteses em relação aos principais personagens dos contos infantis 

relacionados com este tema; 

• conhecer e revisar as cores. 
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Desenvolvimento em formato presencial: 

O desenvolvimento do projeto será em consonância com os conteúdos propostos e será feito 

através de atividades coletivas e individuais com as crianças, professoras e monitoras. 

Algumas atividades serão realizadas em sala de aula e outras no pátio da instituição. 

 

Desenvolvimento em formato remoto: 

O desenvolvimento do projeto será em consonância com os conteúdos propostos e colocado 

em prática através de atividades individuais impressas, enviadas para as crianças de acordo 

com a entrega do ciclo de atividades.  

O estímulo das professoras e monitoras se dará por meio de vídeos previamente preparados e 

seleção musical para acompanhamento e apreciação da criança e da família dos pequenos, 

diante da necessidade de um ensino remoto será enviado por meio de dispositivo móvel para 

as crianças, direcionado para as aprendizagens e o desenvolvimento lúdico das crianças, 

considerando os Eixos Integradores do Currículo, conduzido para o Educar, Cuidar, Brincar e 

Interagir.  

 

Desenvolvimento híbrido: 

Diante do momento atual em decorrência da COVID-19, a execução do projeto será de acordo 

com a opção da família de cada criança, a serem orientados de acordo com a temática e a cada 

projeto desenvolvido conforme nosso calendário escolar. No momento em que for realizado, 

seja presencial ou remoto, o corpo pedagógico estará preparado para atender as famílias em 

que optarem pelo remoto, assim como em atendimento híbrido (se estiver em dia que a 

família não enviar a criança presencialmente para a escola), deverá desenvolver o projeto de 

acordo com a proposta remota.    

 

Avaliação 

A avaliação será feita através de registro por parte dos professores das turmas, através da 

observação e do desenvolvimento da aprendizagem das crianças diante das atividades 

propostas durante a realização dessa sequência. 
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13.16. Projeto Cantata de Natal 
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Justificativa 

Com propósito de celebrar o real espírito Natalino entre o corpo pedagógico e a comunidade 

escolar, a pretensão é conduzir atividades que valorizem o conhecimento das crianças sobre o 

Natal e estimular a construção do conhecimento das tradições do Natal de forma participativa, 

descontraída, buscando integrar a perspectiva de diversas áreas. 

  

Objetivo geral 

Apresentar às crianças o verdadeiro espírito de natal resgatando através da participação nas 

atividades com alegria, enfatizando o ambiente festivo, perceptivo, estimulando a 

solidariedade e amor ao próximo, facilitando a construção do conhecimento das tradições, 

buscando integrar diversas áreas e permitindo a livre criação, a interação, o diálogo e 

respeitando as diferenças. 

 

Objetivo específico  

• Demonstrar respeito ao significado do Natal, estimular a imaginação e a criatividade; 

• Identificar símbolos Natalinos; 

• Promover e estimular a linguagem oral, a socialização e participação de atividades que 

envolvam histórias, brincadeiras e canções que despertem e esclareçam curiosidades; 

• Desenvolver a expressão corporal através das músicas; 

• Brincar expressando emoções, sentimentos, pensamento, desejos e necessidades. 

 

Desenvolvimento em formato presencial: 

Desenvolver atividades que explorem a criatividade, a expressão corporal, o imaginário, 

respeitando os Campos de Experiências direcionados pelo Currículo em movimento da 

Educação Infantil, propondo situações de aprendizagem coletiva, por meio de brincadeiras. 

 

Desenvolvimento em formato remoto: 

O desenvolvimento do projeto será em consonância com os conteúdos propostos e colocado 

em prática através de atividades individuais impressas, enviadas para as crianças de acordo 

com a entrega do ciclo de atividades.  
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O estímulo das professoras e monitoras se dará por meio de vídeos previamente preparados e 

seleção musical para acompanhamento e apreciação da criança e da família dos pequenos, 

diante da necessidade de um ensino remoto será enviado por meio de dispositivo móvel para 

as crianças, direcionado para as aprendizagens e o desenvolvimento lúdico das crianças, 

considerando os Eixos Integradores do Currículo, conduzido para o Educar, Cuidar, Brincar e 

Interagir.  

 

Desenvolvimento híbrido: 

Diante do momento atual em decorrência da COVID-19, a execução do projeto será de acordo 

com a opção da família de cada criança, a serem orientados de acordo com a temática e a cada 

projeto desenvolvido conforme nosso calendário escolar. No momento em que for realizado, 

seja presencial ou remoto, o corpo pedagógico estará preparado para atender as famílias em 

que optarem pelo remoto, assim como em atendimento híbrido (se estiver em dia que a 

família não enviar a criança presencialmente para a escola), deverá desenvolver o projeto de 

acordo com a proposta remota.    

 

Avaliação: 

Avaliação será através da participação e evolução das crianças conforme as atividades 

propostas no decorrer da realização do projeto e relacionamento com todos os envolvidos. 

 

Referência: 

EDUCAÇÃO Secretaria de. Currículo em movimento do Distrito Federal – Educação Infantil 

– 2° edição, Brasília 2018. 

 

Guia da IX Plenarinha: “Musicalidade das infâncias: de cá, de lá, de todo lugar” – 2ª edição, 

Brasília 2021.  

 

Manual de Orientações Pedagógicas para o Atendimento Remoto da Educação infantil – 2ª 

edição, Brasília 2021. 
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13.17. Projeto Combate à Mordida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEPI Araçá Mirim 

Sobradinho-DF 

 

 



 
 
 
 
 

 

Educandário - Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626 
Vitória Régia – Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626 

CEPI Araçá Mirim – AR 03 Lote 03 – Sobradinho II/DF | CEP: 73.060-130 | Telefone: (61) 3483-6576 

 

 

 

INSTITUTO VITÓRIA-RÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO 
CNPJ n° 01.634.237/0001-97 – Educandário Eurípedes Barsanulfo 

CNPJ n° 01.634.237/0002-78 – Vitória Régia 
CNPJ n° 01.634.237/0003-59 – CEPI Araçá Mirim 

 

Justificativa 

No início da vida as crianças estão aprendendo a conviver com regras e suas ações nesse 

período entre um e três anos é comum morder, porém algumas crianças fazem mais que 

outras, porque é dessa forma que elas se comunicam, ou seja, acontece por não saber 

verbalizar e quando se depara numa situação de conflito o fato de não falar faz a criança agir 

de forma agressiva.  

Quando a mordida acontece na maioria das vezes ela está querendo demonstrar algum 

sentimento como afeto, frustração, curiosidade ou até mesmo incômodo do nascimento dos 

dentes, ao colocar esse projeto em prática buscamos auxílio nas práticas pedagógicas para as 

crianças descobrirem outras formas de expressão. 

 

Objetivo geral 

Compreender que a mordida não é o melhor modo de agir com os colegas e apresentar 

possibilidades de expressões para conviver em grupo respeitando e cuidando uns dos outros, 

assim de forma coletiva construir a percepção que morder dói e machuca. 

 

Objetivos específicos 

✓ Compreender que a mordida é dolorida e machuca, estimulando criar bons hábitos de 

respeito às regras e aos colegas do grupo; 

✓ Conhecer novas formas de expressar seus sentimentos que não seja a mordida, através 

da brincadeira promover a interação e afetividade. 

✓ Reconhecer e identificar a boca, a língua e os dentinhos, informando sua função no 

corpo humano e comparar com a de um animalzinho (no caso, o cachorro). 

✓ Caracterizar o companheirismo, a proteção e os cuidados essenciais que se deve ter em 

grupo e aprender a dividir objetos, brinquedos e pessoas.  

✓ Refletir sobre certo e errado, ofertar atividades que possibilitem extravasar 

sentimentos, estimular oralidade, a coordenação motora fina e a expressão corporal.  

 

Desenvolvimento em formato presencial: 

O ato de morder compõe a “fase oral” da criança que interage com o mundo por meio da boca 

realizando grandes descobertas, porém os variados sentimentos envolvem desafios e 

conquistas diárias que ao ingressar na vida escolar, a nova rotina os coloca muitas vezes em 
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desconforto por não haver convívio anterior com outras crianças ou mesmo por estar 

desacostumadas em compartilhar, as situações de conflitos que por sua vez aparecem e se 

tornam constantes.  

A partir da interação com o meio no qual são inseridos o amadurecimento acontece de forma 

natural, mas cabe ao professor estimular e oferecer atividades lúdicas que entretém ou 

permitam expressar sentimentos, para que essa situação possa ser evitada.  

No decorrer de cinco aulas, será abordado essa temática para que os pequenos realizem 

atividades lúdicas como forma prazerosa, mas interventiva permitindo refletir e considerar 

outras formas de expressão, sobretudo conscientizar quanto ao dano que provoca no colega 

mordido.  

 

Desenvolvimento em formato remoto: 

O desenvolvimento do projeto será em consonância com os conteúdos propostos e colocado 

em prática por meio de vídeos previamente preparados e seleção musical para 

acompanhamento da família, quanto ao comportamento da criança, diante da necessidade de 

um ensino remoto será enviado por meio de dispositivo móvel para as crianças, direcionado 

para as aprendizagens e o desenvolvimento lúdico das crianças, considerando os Eixos 

Integradores do Currículo, conduzido para o Educar, Cuidar, Brincar e Interagir.  

 

Desenvolvimento em formato híbrido: 

Diante do momento atual em decorrência da COVID-19, a execução do projeto será de acordo 

com a opção da família de cada criança, a serem orientados de acordo com a temática e a cada 

projeto desenvolvido conforme nosso calendário escolar. No momento em que for realizado, 

seja presencial ou remoto, o corpo pedagógico estará preparado para atender as famílias em 

que optarem pelo remoto, assim como em atendimento híbrido (se estiver em dia que a 

família não enviar a criança presencialmente para a escola), deverá desenvolver o projeto de 

acordo com a proposta remota.   

 

Avaliação 

Através da mudança de comportamento em relação às formas de expressão e as ocorrências 

de mordidas que mesmo acontecendo ou em quantidades menores caso ocorram para 
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amenizar a tensão, será caso para conversar isoladamente com cada família envolvida na 

busca por tranquilizar anseios e desejos, aliviando o stress e a irritação.   

 

Referências 

EDUCAÇÃO Secretaria de. Currículo em movimento do Distrito Federal – Educação Infantil 

– 2° edição, Brasília 2018. 

 

Manual de Orientações Pedagógicas para o Atendimento Remoto da Educação infantil – 2ª 

edição, Brasília 2021. 

 

NUNÊZ, Emília. A Jacarezinha que mordia. Ed. TIBI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Educandário - Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626 
Vitória Régia – Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626 

CEPI Araçá Mirim – AR 03 Lote 03 – Sobradinho II/DF | CEP: 73.060-130 | Telefone: (61) 3483-6576 

 

 

 

INSTITUTO VITÓRIA-RÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO 
CNPJ n° 01.634.237/0001-97 – Educandário Eurípedes Barsanulfo 

CNPJ n° 01.634.237/0002-78 – Vitória Régia 
CNPJ n° 01.634.237/0003-59 – CEPI Araçá Mirim 

 

 

13.18. Projeto Hortinha - Atividade nutricional 
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Justificativa 

Crianças nas diversas fases estão em constante aprendizagem e aprender sobre alimentar-se 

bem e de forma adequada desde pequenos, auxilia no desenvolvimento de bons hábitos 

alimentares e estimula futuros adultos saudáveis.                                 

 

Objetivo geral  

Apresentar alimentos saudáveis na busca por melhor a aceitação das crianças aos alimentos 

que são ofertados diariamente, estimular a formação de bons hábitos alimentares, educação 

nutricional, a adaptação do paladar bem como o conhecimento de receitas saudáveis.                                                         

 

Desenvolvimento em formato presencial 

Confeccionar a hortinha onde serão plantadas diferentes hortaliças que podem ser utilizadas 

em receitas no dia a dia da instituição. 

Serão utilizados pneus velhos como forma de reciclagem onde cada turma ficará responsável 

pela plantação e conservação de um pneu e uma hortaliça. Após a plantação será feito um 

rodizio das turmas onde cada uma terá o seu dia de regar a horta.  

 

Desenvolvimento em formato remoto: 

O desenvolvimento do projeto será em consonância com os conteúdos propostos e colocado 

em prática por meio de vídeos previamente preparados e seleção musical para 

acompanhamento da família, quanto ao comportamento da criança, diante da necessidade de 

um ensino remoto será enviado por meio de dispositivo móvel para as crianças, direcionado 

para as aprendizagens e o desenvolvimento lúdico das crianças, considerando os Eixos 

Integradores do Currículo, conduzido para o Educar, Cuidar, Brincar e Interagir.  

 

 

Avaliação  

Será feita ao longo da atividade e no dia a dia, observando o comportamento e a aceitação das 

crianças nos momentos de refeições e rotinas. 

 

Referência 

EDUCAÇÃO Secretaria de. Currículo em movimento do Distrito Federal – Educação Infantil 

– 2° edição, Brasília 2018. 
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13.19. Projeto Desfralde: Tchau fraldinha!!! 
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Justificativa: 

A evolução de cada pessoa está relacionada ao seu desenvolvimento, enquanto criança cada 

fase é fundamental, o desfralde por sua vez é uma etapa do crescimento tão importante quanto 

engatinhar, andar, falar. Aprender a usar o banheiro é um processo relativamente simples, que 

deve ser realizado em casa pelos pais, pois faz parte da intimidade familiar, porém por se 

tratar de crianças que frequentam a creche em período integral, o auxílio da escola vem em 

parceria, onde as crianças estão entre iguais, acompanhar esse processo composto de diversas 

etapas pode levar alguns dias, semanas ou meses para o aprender construtivo.  

 

Objetivo geral: 

Incentivar a retirada da fralda das crianças do maternal I e II (acima de 2 anos de idade) que 

ainda não realizaram o desfralde, conscientizando as famílias e escola de sua realização ao 

proporcionar momentos lúdicos de estímulo para que o desenvolvimento pessoal das crianças 

envolvidas ocorra sem medo, frustração ou trauma. 

 

Objetivo específico: 

✓ Identificar crianças que estão preparadas para passar pelo processo de desfralde. 

✓ Estimular as idas ao banheiro sem traumas.  

✓ Conscientizar famílias e amigos da importância de não repreender. 

✓ Desenvolver atividades lúdicas e leitura bibliográfica que orientem.  

 

Desenvolvimento em formato presencial: 

Identificar junto as turmas de maternal I e II as crianças que ainda utilizam fraldas e estão 

com dois anos completos, conseguem entender comandos (de 3 a 4 passos: como xixi, se 

limpar, dar descarga e lavar as mãozinhas).  

Convidar os pais ou responsáveis dessas crianças, para participarem de reunião para 

apresentar a proposta do desfralde e conscientizar os pais que essa responsabilidade parte da 

família e que a escola é parceira nessa iniciativa. Durante a reunião solicitar a autorização dos 

pais para a realização do desfralde em parceria com a família. Após autorização dos 

responsáveis, entregar um informativo explicando como será esse processo e o cronograma de 

datas e atividades lúdicas semanais, agendar com os mesmos a data de início, pois as crianças 

vão começar a primeira parte desse processo em casa (preferencialmente em final de semana 
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ou feriado), os pais, por sua vez deverão conversar com os pequenos orientando sobre a 

retirada da fralda e ida ao banheiro.   

 

Desenvolvimento em formato remoto: 

O desenvolvimento do projeto será em consonância com os conteúdos propostos e colocado 

em prática por meio de vídeos previamente preparados e seleção musical para 

acompanhamento da família, quanto ao comportamento da criança, diante da necessidade de 

um ensino remoto será enviado por meio de dispositivo móvel para as crianças, direcionado 

para as aprendizagens e o desenvolvimento lúdico das crianças, considerando os Eixos 

Integradores do Currículo, conduzido para o Educar, Cuidar, Brincar e Interagir.  

 

Desenvolvimento em formato híbrido: 

Diante do momento atual em decorrência da COVID-19, a execução do projeto será de acordo 

com a opção da família de cada criança, a serem orientados de acordo com a temática e a cada 

projeto desenvolvido conforme nosso calendário escolar. No momento em que for realizado, 

seja presencial ou remoto, o corpo pedagógico estará preparado para atender as famílias em 

que optarem pelo remoto, assim como em atendimento híbrido (se estiver em dia que a 

família não enviar a criança presencialmente para a escola), deverá desenvolver o projeto de 

acordo com a proposta remota.   

 

Avaliação  

Consiste em observar a autonomia e controle esfincteriano da criança, promovendo segurança, 

higiene e bem-estar de forma lúdica de estímulo para que o desenvolvimento pessoal das 

crianças envolvidas nesse processo, ocorra sem medo, frustração ou trauma. 

 

Referências 

AGOSTINI, Sara; TONIM, Marta – As histórias de Mirtilo – Mirtilo deixa as Frandas – 

Ciranda Cultural. 

EDUCAÇÃO Secretaria de. Currículo em movimento do Distrito Federal – Educação Infantil 

– 2° edição, Brasília 2018. 

GENECHTEN, Guido Van – O que tem dentro da sua fralda? – Brinque-Book. 

 



 
 
 
 
 

 

Educandário - Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626 
Vitória Régia – Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626 

CEPI Araçá Mirim – AR 03 Lote 03 – Sobradinho II/DF | CEP: 73.060-130 | Telefone: (61) 3483-6576 

 

 

 

INSTITUTO VITÓRIA-RÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO 
CNPJ n° 01.634.237/0001-97 – Educandário Eurípedes Barsanulfo 

CNPJ n° 01.634.237/0002-78 – Vitória Régia 
CNPJ n° 01.634.237/0003-59 – CEPI Araçá Mirim 

 

13.20. Projeto Identidade: Quem sou eu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEPI Araçá Mirim 

Sobradinho – DF 

 



 
 
 
 
 

 

Educandário - Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626 
Vitória Régia – Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626 

CEPI Araçá Mirim – AR 03 Lote 03 – Sobradinho II/DF | CEP: 73.060-130 | Telefone: (61) 3483-6576 

 

 

 

INSTITUTO VITÓRIA-RÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO 
CNPJ n° 01.634.237/0001-97 – Educandário Eurípedes Barsanulfo 

CNPJ n° 01.634.237/0002-78 – Vitória Régia 
CNPJ n° 01.634.237/0003-59 – CEPI Araçá Mirim 

 

Justificativa 

A identidade de cada ser é construída gradativamente e a base fundamental se dá por 

meio das estruturas e pilares adquiridos na infância através das experiências vividas. Com o 

intuito de oferecer as crianças do Berçário I ao maternal II registros precisos do 

desenvolvimento no decorrer do tempo e das fases vividas na escola, dentro da realidade 

integral, o presente projeto visa conscientizar sobre si, seus gostos, sua importância, seus 

sentimentos, origens, laços, cultura e nacionalidade, contribuindo para o desenvolvimento de 

uma identidade cidadã, bem resolvida e responsável. 

 

Objetivo geral 

Proporcionar a construção de sua identidade e autonomia, por meio das brincadeiras, 

interações socioculturais e vivência nas diferentes situações e fases da vida com orientação, 

estímulo e registros desse desenvolvimento e aprendizagem da criança, de modo que o faça 

reconhecer seus familiares, colegas, professoras e compreender sua imagem, órgãos, sentidos 

do seu corpo e sentimentos, bem como permitir sua independência, autoconfiança e 

autoestima respeitando valores morais e éticos. 

 

Objetivos específicos 

• Reconhecer elementos do próprio corpo por meio da exploração de brincadeiras; 

• Favorecer o desenvolvimento das relações espaços temporais e psicomotoras; 

• Desenvolver diferentes posturas corporais; 

• Experimentar situações que explorem o conhecer a si mesmo e o mundo por meio das 

descobertas e novos desafios;  

• Registrar atividades e informações individuais para a percepção do seu progresso no 

decorrer dos anos. 

 

Desenvolvimento em formato presencial: 

Proporcionar durante os 04(quatro) anos em que a criança estiver inserida na escola, o registro 

de atividades e ações das crianças, suas participações e envolvimento em histórias, 

brincadeiras, jogos e canções que remetem às manifestações das tradições culturais de suas 

famílias e de outros grupos em que fazem parte, assim como a escola.  
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Explorar diferentes objetos e suas propriedades (som, odor, forma, tamanho, textura, peso, 

consistência, movimento, temperatura) e relações simples de causa (a ação da criança) e efeito 

(a reação do objeto). 

Conhecer do próprio corpo por meio do uso e da exploração de suas habilidades físicas, 

motoras e perceptivas (auditiva, visual, tátil, gustativa e olfativa). 

No decorrer dos 04 anos em que as crianças estão inseridas no CEPI Araçá-Mirim, compor 

um manual de identidade que será alimentado gradativamente com as atividades realizadas 

pelas crianças, com informações diversas trazidas por elas e por suas famílias.  

Ao final de cada ano o álbum da criança será repassado para a coordenadora pedagógica que 

irá redirecionar até a próxima professora da criança e assim a mesma dará sequência aos 

registros, porém as crianças novatas que forem inseridas no decorrer dos anos não terão esse 

material disponível.  

Após os 4 anos em que estiver na escola, o portfólio dessa criança será entregue aos pais e 

responsáveis ao final do ano letivo em questão para que possam visualizar o progresso da 

criança e toda sua trajetória nesse CEPI. 

  

Desenvolvimento em formato remoto: 

O desenvolvimento do projeto será em consonância com os conteúdos propostos e colocado 

em prática por meio de vídeos previamente preparados e seleção musical para 

acompanhamento da família, quanto ao comportamento da criança, diante da necessidade de 

um ensino remoto será enviado por meio de dispositivo móvel para as crianças, direcionado 

para as aprendizagens e o desenvolvimento lúdico das crianças, considerando os Eixos 

Integradores do Currículo, conduzido para o Educar, Cuidar, Brincar e Interagir.  

 

Desenvolvimento em formato híbrido: 

Diante do momento atual em decorrência da COVID-19, a execução do projeto será de acordo 

com a opção da família de cada criança, a serem orientados de acordo com a temática e a cada 

projeto desenvolvido conforme nosso calendário escolar. No momento em que for realizado, 

seja presencial ou remoto, o corpo pedagógico estará preparado para atender as famílias em 

que optarem pelo remoto, assim como em atendimento híbrido (se estiver em dia que a 

família não enviar a criança presencialmente para a escola), deverá desenvolver o projeto de 

acordo com a proposta remota.   
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Avaliação 

Observação do desenvolvimento das crianças, participação e interesse com atividades 

propostas, envolvimento das famílias e registros realizados. 
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14. ANEXO 

 

Plano de Ação 
Retorno das aulas pós decreto de isolamento social por pandemia 

CEPI ARAÇÁ MIRIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sobradinho-DF, junho de 2021 
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JUSTIFICATIVA: 
 
Diante do período delicado de enfrentamento da emergência de saúde pública, 
decorrente do Coronavírus (COVID-19) e isolamento social, decretado pelo Governo 
do Distrito Federal, o presente plano de ação visa listar ações imprescindíveis na 
dinâmica escolar, consideradas como forma de segurança e saúde para as crianças 
e colaboradores da Instituição, com intuito da prática regular em comum acordo 
entre família e escola, para assim viabilizar as aulas presenciais. 
 
OBJETIVO GERAL: 
 
Cuidar do bem-estar e da saúde da nossa comunidade escolar, resguardando e 
protegendo as crianças e colaboradores que frequentam diariamente a escola, para 
educar com amor e responsabilidade em prol do desenvolvimento e aprendizagem 
por meio da socialização.  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  
 

• Planejar a dinâmica de retorno, de forma saudável para os colaboradores e 
crianças que frequentam a escola. 

• Proporcionar treinamento e capacitação para todos os colaboradores com a 
finalidade de bem atender as crianças da escola e suas famílias. 

• Conscientizar as famílias em prol do bem-estar coletivo e assim resguardar a 
saúde de toda comunidade escolar.  

• Modificar a rotina de atendimento escolar e colocar em prática as ações, para 
segurança e saúde de todos os envolvidos. 

• Seguir com domínio da prática e segurança, todas as orientações de 
saneamento recomendadas pelos órgãos oficiais da saúde.  

• Preparar todo ambiente escolar, desinfetando salas, cozinha, pátio, 
banheiros, brinquedoteca e demais espaços comuns de utilização, além de 
disponibilizar os materiais recomendados pelos órgãos oficiais de saúde.   

 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Considerando que a criança ao atravessar o portão de entrada, tudo o que acontece 
com ela é responsabilidade da escola, a sensibilidade do cenário pós decreto de 
isolamento social devido à pandemia será ainda maior, pois a nova realidade escolar 
a ser adotada, vem atuar como forma de segurança e saúde para todos, o que 
requer cautela, desde as quantidades de alunos a serem atendidos diariamente, 
assim como sua rotina nos espaços disponíveis serão de forma diferenciada. 
 
O planejamento estratégico para retorno busca a prática comum e necessária para 
criar hábitos, por meio de treinamento, seguindo todas as medidas de saneamento 
recomendadas pelos órgãos oficiais da saúde, especialmente com a disponibilidade 
dos materiais recomendados e além disso, de nada adianta possuir os aparatos de 
segurança e higiene se os funcionários não souberem utilizá-los. 
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O planejamento pedagógico segue as orientações da LDB, BNCC e age de acordo 
com o Currículo em movimento do Distrito Federal, estimulando a vivencia dos 
campos de experiências, porém o formato das aulas, busca abordagens dinâmicas 
em ambientes ao ar livre, dentro da escola e desenvolvendo de forma lúdica as 
aulas previamente preparadas e de acordo com as temáticas da proposta 
pedagógica da escola, levando em consideração o formato atual adotado durante o 
período de isolamento social, para atender as famílias que optarem por não enviar 
seus filhos para a escola.   
 
AÇÕES PARA NOVA ROTINA:  
 

• Desenvolver formação para capacitação de toda equipe da escola com 
relação aos procedimentos e protocolos recomendados para o COVID-19 em 
etapas diferenciadas de acordo com a rotina escolar das turmas.  
 
Essa formação será na semana que antecede o retorno das aulas 
presenciais, atualmente previsto para o dia 05/07/2021. 
 

• Montar calendário, com datas pré-determinadas para envio de videoaulas e 
entrega de atividades de registro para suprir a necessidade de aprendizagem 
das crianças que os pais ou responsáveis optarem por não retornar de forma 
presencial à escola. 
  

• Criar escala de atendimento por turmas, respeitando o atendimento de 50% e 
informar as famílias sobre a determinação dos dias de rodízio, no qual as 
crianças voltam presencialmente para a escola de forma gradativa, com aulas 
semanais, aumentando de acordo com a organização e estratégias para ir 
sanando as dificuldades encontradas nessa nova rotina. 

 

• Programar reunião por turmas, via Google Meet e produzir vídeo informativo 
pela equipe gestora, bem como, documento explicativo impresso para ser 
entregue na secretaria da escola, destinado aos pais ou responsáveis, 
deixando clara a explicação sobre esse novo formato de atendimento das 
turmas e não gerar desconforto entre as famílias ou até mesmo o sentimento 
de exclusão nos dias não presenciais dos alunos. 
 

• Apresentar termo de compromisso para ser assinado pelos pais ou 
responsáveis que optarem por não retornar com as crianças para a escola de 
forma presencial, se comprometendo com o cumprimento das ações descritas 
tomadas pelo corpo pedagógico para que à aprendizagem da criança não 
seja afetada e dar segmento nas fases de desenvolvimento de acordo com os 
campos de experiências por meio de atividade de registro impressas para a 
família buscar na escola e realizar em casa com as crianças.   
 

• Apresentar o termo de responsabilidade para ser assinado pelos pais ou 
responsáveis, listando ações que serão realizadas pela escola na dinâmica 
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geral de atendimento como medida de saúde e segurança para crianças e 
colaboradores, assim como as condições que a criança estará apta para o 
retorno presencial e caso haja qualquer desconforto em relação à saúde da 
criança os mesmos deverão se comprometer à busca-los. Qualquer dano que 
possa ocorrer com a demora no deslocamento, ou colocar a saúde ou até 
mesmo a vida da criança em risco, é de responsabilidade dos pais ou 
responsáveis que optaram pelo retorno presencial.   

 

• Colocar em prática e conscientizar as famílias sobre as ações descritas no 
termo de responsabilidade direcionado e assinado pelas famílias dos alunos 
que optarem pelo retorno presencial.  
 

• Planejar e executar junto com as professoras, durante a coordenação 
pedagógica, o planejamento do roteiro da videoaula de acordo com a 
temática semanal a ser trabalhada em sala de aula, a ser enviada para as 
demais crianças da turma. 

 
Segue abaixo a lista de alterações na rotina, adotadas em respeito ao retorno 
presencial no CEPI Araçá Mirim. 
 

1. Rotina de novas ações dos funcionários:  
 

- Desinfecção geral do ambiente escolar e de todos os produtos e acessórios 
ofertados aos alunos durante sua estadia na escola, diariamente no início das 
atividades e ao final da aula. 
 
- Os funcionários deverão anteceder ao horário de entrada para sua própria 
segurança e saúde, pois devem estar portando uma roupa diferente do uniforme, 
onde o mesmo deve ser utilizado somente dentro da escola, para sua higiene 
pessoal, saúde e segurança, vestir o uniforme ao adentrar a sala de aula.  
 
- O funcionário não deve portar nenhum tipo de acessório pessoal, as unhas 
deverão se manter cortadas e limpas, assim como os cabelos devem se manter 
limpos diariamente, presos, com uso da touca e colete de proteção fornecido pela 
escola, em tempo interino. 
 
- O uso de máscara dentro das dependências da escola é obrigatório e a máscara 
deve ser trocada a cada 2 (duas) horas de uso, ou caso antes, caso ocorra algum 
incidente. 
 
- Aferição de temperatura de todos os funcionários ao adentrar o portão principal.  
 
- Sanitização dos calçados dos funcionários por meio dos tapetes disponíveis na 
porta principal de entrada da escola. 
 
- Portar roupa reserva no armário pessoal do funcionário, para caso ocorra qualquer 
desconforto, o mesmo possa tomar banho imediatamente. 
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- A saída das dependências da escola em horário de almoço ao retornar, deverá 
considerar todo o protocolo de entrada na escola, ou seja, se houver necessidade da 
saída, deverá realizar a troca do uniforme por um limpo.  
 

2. Rotina de atendimento às crianças e suas famílias:  
 
- Reunião e vídeo informativo a ser divulgado por meio de aplicativo disponível em 
dispositivo móvel, previamente preparado pela equipe gestora da escola, sobre as 
ações de segurança e saúde para retorno de todos. 
 
- Assinatura dos pais ou responsáveis no termo de compromisso, criado pela escola 
para as famílias que optarem pela permanência das crianças em casa e continuarem 
com acesso às vídeo aulas e atividades e registro. 
 
- Assinatura dos pais ou responsáveis no termo de responsabilidade criado pela 
escola, para ciência sobre as ações adotadas para retorno das atividades 
presenciais da escola, assim como toda responsabilidade para qualquer situação 
que comprometa a saúde das crianças. 
 
- Todas as crianças maiores de 03 (três) anos, devem estar portando máscara 
dentro das dependências da escola, durante sua estadia, portanto a família deve 
enviar também máscaras limpas para a troca a cada 2h de uso. 
 
- Aferição de temperatura das crianças no portão principal de entrada da escola.  
 
- Higienização das mãos com álcool gel no portão principal de entrada da escola.  
 
- Higienização dos calçados por meio de tapete sanitizante disponível na porta de 
entrada. 
 
- Troca dos sapatos vindos de casa, pelas chinelas que estão na escola, 
desinfetadas diariamente ao final do dia.  
 
- Rotina de banho das crianças, será forma escalonada.   
  
- Cuidado e higienização dos pertences pessoais vindos de casa, tais como, 
chinelas, sandálias, tênis e mochilas, antes de serem manipulados dentro da sala de 
aula. 
 
- Desinfecção dos colchões, lençóis e cobertores a cada utilização dos alunos. 
 
- Higienização de brinquedos, materiais diversos, trocador (após cada troca de 
fralda), tapetes de estimulação e todos os objetos de uso comum. 
 
- Criança que pertence ao grupo de risco ou faz uso de qualquer tipo de medicação, 
deverá ficar em casa até que o tratamento acabe. Não será permitido o envio de 
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qualquer tipo de medicação mesmo que esteja acompanhado de receita médica. 
Criança doente deve ficar em casa, independente de qualquer que seja a doença.   
 
- Solicitar atenção das famílias para a quantidade de material enviado na mochila e a 
conferência diária da mesma para verificar se a criança não colocou outro tipo de 
objetos dentro da mesma, pois quanto menos material melhor, os mesmos serão 
desinfetados sempre que chegarem na escola. 
 
- A entrada da criança será escalonada por horário no portão principal a partir das 
07h15, mantendo o distanciamento, o porteiro fará a aferição da temperatura das 
crianças, uma monitora irá conferir o nome da criança/turma (em caso das crianças 
que estão se apresentando para o primeiro dia de aula), em seguida uma monitora 
irá borrifar álcool na roupa da criança e na mochila/bolsa, outra monitora irá 
acompanhar a criança até sua turma. 
 
- A Saída da criança será escalonada por horário no portão principal a partir das 
16h15, a carteirinha será recolhida pelo porteiro que estará portando luvas e um 
borrifador, o mesmo irá entregar para as monitoras de acesso, as crianças estarão 
em suas salas de aulas, com a supervisão das professoras que irão dinamizar o 
momento com músicas infantis. A criança que a carteirinha chegar, deve 
acompanhar a monitora que irá analisar a criança, (tênis amarrado, cabelo 
arrumado, nariz, mochila e demais situações e auxiliar quando necessário), a 
monitora irá estimular a autonomia da criança e irá acompanhá-la até o portão, onde 
a monitora do portão irá chamar o nome da criança para atenção do responsável por 
meio de sonorização mecânica, o mesmo deve se encaminhar ao portão e somente 
assim a criança será liberada.  
 
- Em caso de autorização para os pais ou responsáveis que não portarem a 
carteirinha, haverá uma autorização provisória feita especialmente com o nome da 
criança, produzida com o controle da secretaria, onde será obrigatório a ligação da 
família (pais ou responsáveis) informar previamente para que essa autorização seja 
produzida.   
 
- Não haverá acesso de pais ou responsáveis de forma alguma nas dependências 
da escola, para segurança e saúde das crianças e funcionários. 
 
- No momento da saída, monitores e professores deverão conferir todas as 
necessidades fisiológicas das crianças, pois muitas vezes solicitam ir ao banheiro ou 
beber água, permitir qualquer situação para que não tenha que aceitar a entrada do 
pai ou responsável nas dependências da escola.  
 
- Emissão de documentos, qualquer dúvida com relação à secretaria ou reunião com 
corpo pedagógico, deverão ser realizadas através de ligações telefônicas ou vídeo 
chamadas para as famílias. Em casos de extrema necessidade, o atendimento será 
realizado pela janela da secretaria após passar por todo procedimento de 
higienização na entrada da escola. 
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3. Organização do trabalho pedagógico:  
 

- Informação geral direcionada aos pais ou responsáveis, por meio de ligação 
telefônica ou mensagens via aplicativo em dispositivo móvel. 
 
- Vídeo aula previamente planejada e registrada, estimulando os campos de 
experiências de acordo com o currículo em movimento do Distrito Federal, enviadas 
por meio de aplicativo. 
  
- Atividades de registro entregue aos pais em dias estipulados pela escola, com 
conteúdo de acordo com as vídeo aulas apresentadas e conforme a proposta 
pedagógica da escola.  
 
- Dispor em dias de aulas presenciais, uma nova dinâmica no ambiente escolar 
aberto e com boa circulação de ar (utilização do solário e pátio). 
 
- Respeitar a metodologia proposta e reorganizar conforme o calendário escolar em 
busca do desenvolvimento das crianças, de acordo com a faixa etária de cada 
criança. 
   
- Planejamento coletivo e participativo do corpo pedagógico, de forma estratégica 
para atuação híbrida e remota, atendendo as opções ofertadas às famílias. 
 
- A lavagem das mãos deve acontecer com frequência, preferencialmente a cada 
duas horas, ou sempre que for necessário, sob supervisão das professoras e 
monitoras sempre que anteceder uma atividade e ao final da mesma. 

- Os ambientes – pátio, brinquedoteca, banheiros, refeitório – serão demarcados 
para respeitar o distanciamento e serão higienizados com frequência, evitando 
qualquer tipo de aglomerações. A presença das crianças nesses ambientes será 
somente com a presença de um adulto, preferencialmente uma monitora, 
supervisionando suas ações.  

- As turmas irão frequentar os ambientes comuns em horários e dias escalonados, e 
após higienização do ambiente, limitando a circulação de outras pessoas na área 
externa da escola.  

ROTINA GERAL DURANTE A PANDEMIA 
A rotina da criança deve ser de frequente estimulação em sala de aula, seguida 

conforme a rotina geral, a rodinha para realização de conversa informal, direcionada 

pelo quantos somos, tempo e dia da semana, no período da manhã são dadas 

prioridades às atividades cognitivas e físicas, enquanto que as práticas sociais ficam 

concentradas no período da tarde, quando necessário, as rotinas formalizadas são 

adaptadas às necessidades das crianças e a possíveis imprevistos. 
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ENTRADA 

ATIVIDADE HORÁRIO Segmento LOCAL 

 

Abertura do portão  

07h30 a 07h45 Berçários I e II  Pátio 

07h15 a 07h30 Maternal I Pátio 

07h a 07h15 Maternal II Pátio 

Tolerância 07h15min. Pátio 

Fechamento do portão 08h. Pátio 

Obs.: Após horário de tolerância, a criança só entra na escola com justificativa e assinatura 

da advertência de atraso, caso entre após o horário em que foi servida a alimentação, a 

mesma não será ofertada à criança, os responsáveis deverão estar cientes. Somente será 

permitida entrada em caso de apresentação de atestado médico. No caso de três atrasos, 

sem justificativa, será encaminhado ofício ao conselho tutelar. 

 

RECEPÇÃO PROFESSORAS COM CANTIGAS DE RODA 

TURMA HORÁRIO LOCAL 

Berçário I e II 07h45 Sala 

Maternal I 07h30  Sala 

Maternal II 07h15  Sala 

        

CAFÉ DA MANHÃ 

TURMA HORÁRIO LOCAL 

Berçário I e II 08h. Sala 

Maternal I 07h45 min. Pátio 

Maternal II 07h30 min.. Sala 

 

RODA DE CONVERSAS 

TURMA HORÁRIO LOCAL 

Berçário I e II 08h30 min. Sala 

Maternal I 08h15min. Sala 

Maternal II 08h. Sala 

Obs.: Verificar horário da utilização semanal do pátio, parque e solário para a realização das        

atividades conforme campo de experiência e necessidade adequando ao planejamento. 

 

 

ATIVIDADES / CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 

HORÁRIO  SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

08h45. 

Berçários  

08h30min. 

Maternais I 

 

08h15min. 

Maternais 

II 

Espaços, 

tempos,  

quantidade, 

relações e 

transformações 

 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação 

Traços, 

sons, cores 

e formas 

 

Corpo, 

gestos e 

movimentos 

O eu, o outro e 

o nós 

 

Espaços, 

tempos, 

quantidade, 

relações e 

transformações 

 

Escuta, fala, 

pensamento 

e 

imaginação 

 

Traços, 

sons, cores 

e formas 

 

Corpo, 

gestos e 

movimentos 

 

Traços, 

sons, cores 

e formas 
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BANHO MATINAL BERÇÁRIO 

TURMA HORÁRIO LOCAL 

Berçário I  9h. Banheiro / sala 

Berçário II 9h. Banheiro / sala 

 
PARQUE DE AREIA 

      

PARQUE DE MADEIRA 

 

PÁTIO/VELOTROL 

Horários Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

8h as 09h20min Berçário II Berçário I Mat. I A Mat. I B Mat. I C 

14h30 as 

15h30min 

Mat. II B Mat. II A Mat. II C Mat. II D Eventos 

Obs.: Caso a turma indicada não esteja utilizando o horário do pátio, ou previamente 

combinado conforme planejamento, o espaço estará liberado para as outras turmas.  

      

BRINQUEDOTECA 

 

SOLÁRIO 

TURMA HORÁRIO 

Berçário I 08h as 9h 

Berçário II 09h as 10h 

Maternal I A 08h as 9h 

Maternal I B 09h as 10h 

Maternal I C 08h as 9h 

Maternal II A 09h as 10h 

Maternal II D 08h as 9h 

Maternal II C 09h as 10 

Maternal II B A combinar 

Obs.: Esse local e horário pode ser 

utilizado diariamente para banho de 

sol e realização de atividades com as 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

8h às 9h20min Mat. I A, B, C Mat. II C e D Berçários I e II Mat. II A, B Mat. I A, B, C 

14h30min  às 

15h30min 

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

8h às 9h20min Berçário II Mat. II A e B Mat. I A, B, C Mat. II C e D ----------------- 

14h30min às 

15h30min 

Berçário I ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
8h as 9h20min Mat. I A Mat. I B Mat. I C Mat. II A Berçário II 
14h30min as 

15h30min 

Mat. II  B Mat. II C Mat. II D Livre Berçário I 
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crianças, em caso de uma das 

turmas não estiver utilizando, poderá 

usufruir do espaço. 

 

 

COLAÇÃO 

TURMA HORÁRIO LOCAL 

Berçário I e II 09h30min. Sala 

Maternal I 09h30min. Sala 

Maternal II 09h30min. Sala 

Obs.: Esse lanche ofertado às crianças pode ser realizado no solário ou mesmo no pátio, 

conforme dinâmica que o professor regente escolher. 

 

ATIVIDADES /CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 

HORÁRIO  SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

09h45min. 

Berçários e 

Maternais I 

Maternais II 

Espaços, 

tempos, 

quantidade, 

relações e 

transformações. 

 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação. 

Traços, 

sons, cores 

e formas. 

 

Corpo, 

gestos e 

movimentos. 

O eu, o outro e 

o nós. 

 

Espaços, 

tempos, 

quantidade, 

relações e 

transformações. 

 

Escuta, fala, 

pensamento 

e 

imaginação. 

 

Traços, 

sons, cores 

e formas. 

 

Corpo, 

gestos e 

movimentos. 

 

Traços, 

sons, cores 

e formas. 

 

 

ALMOÇO 

TURMA HORÁRIO LOCAL 

Berçários I e II 10h40min. Sala 

Maternais I 10h40 min. Pátio 

Maternais II 10h55min. Pátio 

 

SONINHO 

TURMA HORÁRIO LOCAL 

Berçário I e II 11h30min. Sala/toca 

Maternal I 11h30min. Sala/toca 

Maternal II 11h45min. Sala 

Obs.: Preparar o ambiente previamente, conforme rotina da turma, para no retorno do almoço, 

aconteça a escovação e a sala organizada para o soninho. 

        

 
DESPERTAR 

TURMA HORÁRIO LOCAL 

Berçário I e II 13h50min. Sala/toca 

Maternal I 13h50min. Sala/toca 

Maternal II 13h50min. Sala 
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LANCHE 

TURMA HORÁRIO LOCAL 

Berçário I e II 14h Sala 

Maternal I 14h Sala 

Maternal II 14h Sala 

ATIVIDADES / CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 

HORARIO SEGUNDA TERÇA  QUARTA  QUINTA  SEXTA 

Maternal II 

A, B, C e D 

14h15min. 

Corpo, gestos 

e movimentos. 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação. 

Traços, sons, 

cores e formas. 

Espaços, 

tempos, 

quantidade, 

relações e 

transformações. 

O eu, o outro e 

o nós. 

Berçário I e II, 

Maternal I 

A, B e C 

15h 

Corpo, gestos 

e movimentos. 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação. 

Traços, sons, 

cores e formas. 

Espaços, 

tempos, 

quantidade, 

relações e 

transformações. 

O eu, o outro e 

o nós. 

Berçário I e II, 

Maternal I 

A, B e C 

15h25min. 

Corpo, gestos 

e movimentos. 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação. 

Traços, sons, 

cores e formas. 

Espaços, 

tempos, 

quantidade, 

relações e 

transformações. 

O eu, o outro e 

o nós. 

Maternal II 

C e D 

15h 

Corpo, gestos 

e movimentos. 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação. 

Traços, sons, 

cores e formas. 

Espaços, 

tempos, 

quantidade, 

relações e 

transformações. 

O eu, o outro e 

o nós. 

Maternal II 

A e B 

15h30min. 

Corpo, gestos 

e movimentos. 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação. 

Traços, sons, 

cores e formas. 

Espaços, 

tempos, 

quantidade, 

relações e 

transformações. 

O eu, o outro e 

o nós. 

Obs.: Respeitar horário conforme planejamento e organização de horário para o banho. 

        

 

BANHO VESPERTINO E ESCOVAÇÃO GERAL 

TURMA HORÁRIO LOCAL 

Berçário I  14h30min. Banheiro / sala 

Berçário II 14h30min. Banheiro / sala 

 

TURMA HORÁRIO 

Meninos 

LOCAL HORÁRIO 

Meninas 

LOCAL 

Maternal I A 14h30min. Banheiro MIA 14h45min. Banheiro MIA 

Maternal I B 14h30min. Banheiro MIB 14h45min. Banheiro MIB 

Maternal I C 14h30min. Banheiro  14h45min. Banheiro 

 

TURMA HORÁRIO 

Meninos 

LOCAL HORÁRIO 

Meninas 

LOCAL 

Maternal II A 15h. Banheiro meninos 15h15min. Banheiro meninas 
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Maternal II B 15h15min. Banheiro meninos 15h Banheiro meninas 

Maternal II C 15h30min. Banheiro meninos 15h45min. Banheiro meninas 

Maternal II D 15h45min. Banheiro meninos 15h30min. Banheiro meninas 

        

 

JANTAR 

TURMA HORÁRIO LOCAL 

Berçário I e II 15h45min. Sala 

Maternal I 15h45min. Pátio 

Maternal II 16h00min. Pátio 

 

HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL PARA SAÍDA 

TURMA HORÁRIO LOCAL 

Berçário I e II 16h. Sala 

Maternal I 16h Sala 

Maternal II 16h15 min. Sala 

 

SAÍDA 

ATIVIDADE HORÁRIO LOCAL 

Berçário I e II 16h15min. Sala 

Maternal I 16h30min. Sala 

Maternal II 16h45min. Sala 

Recolher carteirinha 16h00min. Portão 

Abertura do portão  16h15min. Pátio 

Tolerância 17h15min. Pátio 

Fechamento do portão 17h30min. portão 

Obs.: Após horário de tolerância, a escola entra em contato com os responsáveis e caso o 

mesmo não atenda ou não busque a criança em 15 minutos, a criança será encaminhada ao 

conselho tutelar. Mesmo com justificativa do atraso o responsável deverá assinar 

advertência e no caso de três atrasos, sem justificativa, deverá assinar o termo de 

compromisso e se ainda houver descumprimento do mesmo, será encaminhado ofício ao 

conselho tutelar, podendo até mesmo comprometer a vaga da criança. 

 

4. Organização do trabalho da Cozinha. 

OBJETIVOS:  

❖ Estabelecer procedimentos de boas práticas de fabricação e manipulação de 

alimentos bem como medidas de controle e prevenção da transmissão da nova 

covid-19.  

❖ Assegurar que os envolvidos conheçam, entendam e cumpram todas as 

normas, com o intuito de se alcançar e manter a excelente higiene geral da 

unidade (pessoal, equipamentos e instalações),  
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❖ Assegurar que os alimentos cheguem aos alunos e colaboradores com 

qualidade (sensorial e microbiológica) adequadas e livre de qualquer tipo de 

contaminação. 

 

CUIDADOS DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS  

Os uniformes devem ser mantidos em bom estado, conservados, limpos e trocados 

diariamente.  

Funcionários devem estar com os cabelos totalmente cobertos através de toucas, 

redes e similares. 

O uniforme deverá ser usado somente nas dependências internas do serviço. 

Ao chegar ao trabalho, o manipulador deverá trocar de roupa antes do início das 

atividades, devendo ainda utilizar os calçados exclusivos para entrar na área de 

manipulação. 

Todos os funcionários deverão usar máscaras adequadamente. 

As máscaras devem ser trocadas a cada três horas ou menos, ao perceber a 

presença de umidade, especialmente para funcionários que trabalham em funções 

onde haja presença de muito vapor e umidade, como as áreas de cocção e de 

lavagem de pratos/utensílios. 
Os funcionários devem higienizar as mãos frequentemente, em especial nas 

seguintes situações: ao chegar ao trabalho, antes e depois de utilizar os sanitários, 

tossir, espirrar ou assoar o nariz, usar esfregões, panos ou materiais de limpeza, 

fumar, recolher o lixo e outros resíduos, após tocar em caixas, garrafas e sapatos, 

tocar em alimentos não higienizados ou crus, ao interromper o serviço e iniciar outro 

e antes de usar utensílios já higienizados. 
Evitar falar excessivamente, rir, tossir espirrar, tocar nos olhos, nariz e boca, usar o 

telefone celular enquanto estiver manipulando alimentos. 
Evitar contato físico com os alunos e outros funcionários 

 

CUIDADOS COM O AMBIENTE 

Deve ser livre de objetos em desuso ou estranho ao ambiente. 

Dispor de limpeza dos sapatos – tapete ou toalha umidificada com solução 

composta por 25 ml de água sanitária para cada 1 litro de água para higienização e 

desinfecção de solas de sapatos na entrada do estabelecimento; 

Não dispor de itens para uso coletivo como cafezinho e outros itens de degustação e 

uso comum. 

Higienizar frequentemente, maçanetas, corrimões e balcões. Mesas e cadeiras 

devem ser higienizadas após cada uso; 

Higienizar as superfícies (processo que envolve a lavagem com água e detergente + 

a desinfecção). A desinfecção pode ser realizada com álcool 70%, produtos 

profissionais específicos para este fim, ou ainda, com solução clorada a 0,1% (neste 
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caso, realizar enxague final para superfícies que entram em contato com os 

alimentos); 

Jamais utilize álcool 70% em superfícies quentes tais como fogão, forno, fritadeira, 

chapa, caldeira e coifa. 

Manter as portas e janelas abertas durante o período de funcionamento. 

 

Produtos utilizados 

✓ Álcool 70% 

✓ Solução clorada 

✓ Detergente Neutro  

✓ Multiuso 

✓ Desengordurante 

✓ Sabão em pedra 

✓ Limpa alumínio  

 

Diluições 

Solução clorada: 

10 ml (1 colher de sopa rasa) de água sanitária adequada para esse fim a 

2,0-2,5% em 1 litro de água. 

 

Aplicação da higiene, periodicidade, produto e procedimento 

 

Frequência Local/Objeto Responsável Material utilizado 

 

 

 

 

Diariamente 

Ralos  Todos os 

funcionários da 

cozinha 

Detergente Neutro + 

Álcool 70% 

Pias e torneiras Todos os 

funcionários da 

cozinha 

Detergente Neutro + 

Álcool 70% 

Bancadas de lavar 

louça 

Todos os 

funcionários da 

cozinha 

Detergente Neutro + 

Álcool 70% 

Piso e lixeiras Todos os 

funcionários da 

Detergente Neutro + 

solução clorada 
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cozinha 

Fogão  Todos os 

funcionários da 

cozinha 

Detergente Neutro  

Utensílios  Todos os 

funcionários da 

cozinha 

Detergente + Álcool 

70% ou solução 

clorada 

 

Frequência Local/Objeto Responsável Material utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANALMENTE 

Fornos Todos os funcionários 

da cozinha 

Detergente Neutro  

Refrigeradores Todos os funcionários 

da cozinha 

Detergente Neutro + 

Álcool 70% 

Tomadas, 

Interruptores e 

luminárias 

Todos os funcionários 

da cozinha 

Pano úmido+ Álcool 

70% 

Paredes, Janelas 

e telas 

Todos os funcionários 

da cozinha 

Lavar com água e 

sabão + solução 

clorada  

Portas (Cozinha e 

estoque) 

Todos os funcionários 

da cozinha 

Lavagem + Álcool 

70% 

Escorredor de 

louças 

Todos os funcionários 

da cozinha 

Detergente + Álcool 

70% 

Cestos de frutas Todos os funcionários 

da cozinha 

Detergente + Álcool 

70% 

Teto Todos os funcionários 

da cozinha 

Esponja com 

sabão+Álcool 70% 

Armários e 

prateleiras da 

Todos os funcionários 

da cozinha 

Multiuso + Álcool 70% 
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CUIDADOS COM OS ALIMENTOS 

 

• O cumprimento das Boas Práticas garante a entrega de alimentos 

seguros, e reduz o risco de disseminação da COVID-19 entre os 

trabalhadores envolvidos na cadeia produtiva de alimentos 

• Cozinhar bem os alimentos, de acordo com os critérios de temperatura. 

Durante a cocção, os alimentos devem atingir, no mínimo, 65˙C por 15 

minutos, 70˙C por 2 minutos em todas as suas partes 

• Diminuir ao máximo o tempo intermediário entre a cocção e distribuição. 

• Guardar cuidadosamente os alimentos cozidos de acordo com a 

temperatura de segurança. 

• Reaquecer adequadamente os alimentos cozidos, segundo os critérios de 

tempo e temperatura. 

• Manter os alimentos fora do alcance dos insetos, roedores e outros 

animais. 

• Não é necessário o uso de luvas para o porcionamento de refeições, 

devendo o colaborador, antes de iniciar as atividades, higienizar as mãos; 

no caso de utilização do equipamento, as mãos devem ser higienizadas 

da mesma forma antes do uso, após a retirada e trocadas as luvas a cada 

mudança de atividade; 

• Desinfecção dos alimentos 

Solução clorada a 200ppm-250ppm: 

10ml (1 colher de sopa rasa) de hipoclorito de sódio a 1% em 1 litro de água. 

           A solução clorada a 200ppm deve ser trocada a cada lote imerso. O tempo de 

contato da solução clorada com alimentos deve ser de 15 minutos 

CUIDADOS COM RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE MERCADORIAS 

• A recepção de mercadorias deve ocorrer em área exclusiva, devendo as 

embalagens de itens descartáveis, matérias primas, ingredientes, 

alimentos industrializados ou prontos para consumo ser higienizadas com 

álcool 70% ou solução clorada; 

• Os palites deverão ser higienizados com água e sabão, álcool a 70% 

ou solução; 

• Receber os produtos, verificando se estão firmes, íntegros, não muito 

maduros. No caso de folhosos, não receber se estiverem amarelados e 

murchos; 

despensa 
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• Armazenar as hortaliças sob refrigeração entre 4 e 10°C; 

Observar se o produto resfriado embalado sem vácuo está de acordo com a 

sua especificação - lavados, selecionados e resfriados – temperatura 3º a 

5ºC. 

• A presença de caixas de papelão no estoque é proibida, pois essas 

embalagens são porosas, isolantes térmicas, além do perigo de 

contaminação externa, a menos que seja um local específico para 

esse fim.  

• As portas da área de armazenamento devem ser mantidas 

fechadas e no caso de equipamento refrigerado (geladeiras e 

câmaras) e freezers devem ser abertas o mínimo possível.  

• Depois de abertos, os alimentos devem ser transferidos das 

embalagens originais, sendo acondicionados em embalagens 

descartáveis ou embalagens higienizadas, adequadas e que sejam 

impermeáveis, laváveis, atóxicas, cobertas e identificadas com 

etiquetas contendo a data de abertura e validade.  

 
BIBLIOGRAFIA: 
 
https://bebe.abril.com.br/familia/pediatras-emitem-recomendacoes-para-reabertura-
de-escolas-pos-pandemia/ 

 

Currículo em movimento do Distrito Federal – Educação Infantil – Secretaria de 
Educação do Distrito Federal – Documento aprovado pelo Conselho de Educação do 
Distrito Federal nos termos da Portaria n° 389, de 4 de dezembro de 2018. 
2° edição atualizada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a 
partir da 1° edição, publicada em 2014. 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
Eu_________________________________________________________________ 
 
Responsável pela criança: 
_______________________________________________ 
 
Matriculada nessa instituição na turma: 
_____________________________________ 
 

Responsabilizo-me no envio da criança para a escola, respeitando o período 
de pandemia enfrentado devido ao COVID-19 e me comprometendo com o 
cumprimento das demais ações relacionadas abaixo solicitadas pela escola, no 
intuito de proteger e zelar pela saúde de todas as crianças, famílias e funcionários 
que frequentam essa instituição:  

• Enviar à criança para a escola somente em situação saudável. Não 
frequentando o ambiente escolar se apresentar qualquer tipo de 
sintoma de doença (coriza, tosse, febre ou diarreia) ou se possuir 
familiar que apresente sintoma de COVID-19 em casa.  

•  A criança que possuir laudo médico pertencente ao grupo de risco 
(comorbidade), deve ficar em casa. 

• Em caso de qualquer sintoma de possível doença, apresentado na 
escola, a criança será isolada das demais e família deverá buscá-la 
imediatamente no prazo máximo de 30 (trinta) minutos. 

• O uso de qualquer tipo de medicamento, não será administrado pela 
escola, ou seja, a criança deverá fazer o tratamento em casa com o 
acompanhamento da família. 

• Enviar diariamente os pertences pessoais solicitados, devidamente 
identificados, para uso exclusivo da criança e a chinela que irá ficar na 
escola. 

• O retorno da criança para as aulas presenciais, após ida para casa 
apresentando qualquer sintoma de doença, será somente com parecer 
médico, declarando que a criança está saudável. 

• A autorização para a saída da criança da escola será somente 
mediante a apresentação da carteirinha, que é documento de 
identificação do aluno.  

 
Observações apresentadas pela família: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Por estar ciente e me responsabilizar com o cumprimento das ações descritas. 
 

Sobradinho II – DF, ____________/________________/ 2021. 
 
_____________________                                                        _____________ 

Responsável                                                                           Escola  
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RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

 

Instituição Educacional Parceira: Centro de Educação 
da Primeira Infância (CEPI) – Araçá Mirim 

CRE: Sobradinho II 

Nome da criança: Turma: 

Responsável Legal: Grau de parentesco: 

Documento de identidade Tel. Celular 

 
 
Declaro que a criança supracitada não retornará às aulas presenciais e que 

estou ciente das obrigações do cumprimento das diferentes atividades propostas 
pela instituição, sejam nas plataformas digitais ou impressas, e me comprometo com 
a participação em todas elas assegurando que o desenvolvimento e a aprendizagem 
da criança não sejam prejudicados. 

 
 

 Brasília, ______ de _________________ de 2021 
 
 

_______________________________________ 
 Assinatura do responsável legal 

 
 
 
 
 

 Recebido pela Instituição (ciente) _______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Educandário - Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626 
Vitória Régia – Quadra 04 Área Especial n° 03 – Sobradinho/DF | CEP: 73.025-032 | Telefone: (61) 3387-4626 

CEPI Araçá Mirim – AR 03 Lote 03 – Sobradinho II/DF | CEP: 73.060-130 | Telefone: (61) 3483-6576 

 

 

 

INSTITUTO VITÓRIA-RÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO 
CNPJ n° 01.634.237/0001-97 – Educandário Eurípedes Barsanulfo 

CNPJ n° 01.634.237/0002-78 – Vitória Régia 
CNPJ n° 01.634.237/0003-59 – CEPI Araçá Mirim 

 

JULHO 2021 -  ATENDIMENTO 50% 
 

SEMANA TEMÁTICA PRESENCIAL REMOTO 

05 a 09 de julho Acolhida: Livre Berçário I 
Berçário II 
Maternal I 

Maternal II 

12 a 16 de julho Acolhida: Oficina 
de brincadeiras 

Berçário I 
Berçário II 
Maternal I 

Maternal II 

19 a 23 de julho Planeta terra Berçário I 
Berçário II 
Maternal I 

Maternal II 

26 a 30 de julho Musicalidade Berçário I 
Berçário II 
Maternal I 

Maternal II 

 
SÁBADO LETIVO TEMÁTICO 10/07/2021 – AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  
 
30/07/2021 – Término do 2° bimestre – Finalização do 1° semestre 2021. 
 
02/08/2021 – Início do 2° semestre 2021 
 
 

LISTA DE PRIORIDADES PARA SER EXECUTADA DE 28/06/2021 a 02/07/2021 
Possível retorno presencial em 05/07/2021 

 
• Treinamento de higiene para toda equipe de colaboradores.  
• Organização das salas de acordo com o treinamento.  
• Pedido de comida para cardápio da próxima semana.  

• Pedido de material pedagógico (se houver necessidade). 

• Rastelar o parquinho. 

• Cortar a grama. 

• Pintar os pneus do parquinho.  

• Trocar os plásticos das mesas.  

• Verificar tela de proteção da cozinha.  

• Placas de identificação sobre a COVID-19. 

• Prepara vídeo explicativo para as famílias. 

• Programar reunião on-line por meio de plataforma digital. 

• Divulgar como será o atendimento 50%. 

• Divulgação de datas para execução do planejamento.  

• Reestruturação do planejamento do 2° semestre. 

• Montagem das carteirinhas.  

• Impressão da folha de rotina das crianças.  

• Solicitar a agenda e uniformes para as crianças. 

• Solicitar foto das crianças que ainda não possuem.  

• Autorização de saída da criança.  
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TREINAMENTO DE ACORDO COM A ROTINA: 
ROTINA HORÁRIO AÇÃO 

ENTRADA  07:30 Porteiro: Faz o controle de entrada um a um, 
garante o distanciamento e aferição da 
temperatura. 
 
Monitoras recebem as crianças para garantir a 
sanitização dos calçados, higienização das mãos 
e das mochilas. 
 
Professoras: Recebem as crianças nas salas, 
buscando manter a distância entre os pequenos.  
 

CAFÉ DA MANHÃ – crianças  08:00 Monitoras buscam, realizando todo protocolo de 
higiene e leva para servir em sala.  
 
Nutricionista acompanha a alimentação das 
crianças.  
 
Professora promove o momento de 
musicalização e agradecimento. Acompanha a 
alimentação das crianças. 

CAFÉ DA MANHÃ - 
colaboradores 

08:30 Monitoras. 

CAFÉ DA MANHÃ - 
colaboradores 

08:45 Professoras e Monitoras volantes. 

COLAÇÃO  09:30 Solário ou pátio. 

ALMOÇO 11:00 Monitoras buscam, realizando todo protocolo de 
higiene e leva para servir em sala.  
 
Nutricionista acompanha a alimentação das 
crianças.  
 
Professora promove o momento de 
musicalização e agradecimento. Acompanha a 
alimentação das crianças. 

ESCOVAÇÃO/ higienização 11:15 Uma monitora acompanha criança (um por um) 
para escovar os dentes, nas salas que possuem 
banheiro. 
Nas turmas do maternal II, rever dinâmica.   

SONECA 11:30 Professora e monitoras preparam o ambiente de 
forma confortável para que as crianças possam 
descansar, buscando respeitar o distanciamento. 

ACORDAR 13:50 Monitoras despertam as crianças lentamente.   

LANCHE 14:00 Solário ou pátio.  

BANHO 15:00 Somente berçários e caso ocorra alguma 
eventualidade para as demais crianças. 

JANTAR 15:30 Nas salas conforme a dinâmica do almoço.  

HIGIENIZAÇÃO 16:00 Preparação para saída.  

SAÍDA 16:00 Abertura dos portões para que não haja 
aglomeração.  
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