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APRESENTAÇÃO 
 

Para realização deste sugerimos várias atividades onde as crianças 

constituíram sujeitos ativos propagando suas opiniões, pensamentos e 

sentimentos de forma crítica e reflexiva como protagonista de seu 

conhecimento, assim, a Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, 

tem como finalidade “o desenvolvimento integral da criança de até cinco anos 

de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade” (Art. 29 da LDB 

9.394/96, após redação dada pela Lei nº 12. 796/2013). 

O desenvolvimento infantil, na perspectiva da integralidade, evidencia 

a indissociabilidade do educar e cuidar e do brincar e interagir no atendimento 

às crianças. A Educação Infantil, de acordo com a Constituição Federal, é 

dever do Estado, é ofertada em instituições próprias, creches (de zero a três 

anos) e pré-escolas (de quatro e cinco anos), em jornada integral ou parcial. 

Ocorrem em espaços institucionais coletivos, não domésticos, públicos ou 

privados, caracterizados como estabelecimentos educacionais e submetidos a 

múltiplos mecanismos de acompanhamento e controle social. O atendimento é 

realizado por meio de práticas pedagógicas cotidianas, intencionalmente 

planejadas e sistematizadas em um projeto político pedagógico construído com 

a participação da comunidade escolar e desenvolvido por profissionais 

devidamente habilitados. 

A construção do Projeto Político Pedagógico corrobora para a parceria 

democrática entre comunidade escolar e escola. O PPP foi construído a partir 

de pesquisas, debates, reflexões, observações e avaliação em várias ocasiões 

com toda comunidade escolar com o objetivo de permitir o desenvolvimento do 

educando, garantir a formação Integral comum imprescindível para o exercício 

da cidadania, proporcionando-lhes vivencias e experiências desafiadoras. 

Portanto, entende-se o Projeto Político Pedagógico como um 

referencial para todo o trabalho pedagógico a ser desenvolvido na Unidade de 

Ensino. 
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Destarte, tem como premissa organizar e orientar a prática pedagógica 

desta instituição, em acordo com a Pedagogia Histórico Crítica, Psicologia 

Histórico Cultural, a Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional – LDB, 

Currículo da Educação Infantil do Distrito Federal, Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para as 

Instituições Parceiras que ofertam Educação Infantil, Indicadores de Qualidade 

da Educação Infantil, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil – 

DCNEI, Base Nacional Comum Curricular – BNCC, Constituição Federal – CF, 

entre outros. 

Além dos documentos referidos no trecho anterior, para a orientação 

da prática pedagógica foram aplicados questionários, dinâmicas, tanto 

individual como coletiva, com o propósito de colher informações sobre o 

contexto da escola e da comunidade. Tais ferramentas foram fundamentais 

para refletirmos questões como: inclusão, autonomia, solidariedade e 

diversidade, dialogando com a realidade da família, da filiação socioafetiva e 

suas peculiaridades. Dentro desta esfera, espera-se uma contextualização e 

maior participação da comunidade escolar, para um melhor desenvolvimento 

integral do sujeito- criança. 

Por conter informações relevantes, o Projeto Político Pedagógico e 

configura em uma ferramenta de planejamento e avaliação o qual todos os 

membros da equipe gestora e pedagógica devem consultar a cada tomada de 

decisão. Logo, esse documento precisa ser flexível e dinâmico, ou seja, estar 

em constante revisão. 

A reelaboração do PPP com o propósito de colher informações sobre o 

contexto da escola e da comunidade foi realizada várias ações tais como: roda 

de conversa virtual com a equipe docente, educadores, demais funcionários da 

Instituição, pois todos se atentam em ofertar atendimento educacional de 

qualidade, que é nosso principal objetivo. A comunidade escolar participou por 

meio de questionário na qual foi conceituado o que é o Projeto Político, a 

importância de construirmos juntos e de todos reconhecerem, na prática, o que 

está sugerido no PP, a fim de contribuir na construção da mesma, que é a 

identidade do Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI Ipê Rosa
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envolvendo todos os sujeitos que fazem parte desta no processo de ensino- 

aprendizagem contribuindo para o desenvolvimento integral da criança em 

seus principais aspectos: o físico, o social, o emocional e o cognitivo – e eles 

estão estreitamente interligados. Cada criança aprende e se desenvolve a seu 

tempo e cada uma à sua maneira. 

O desenvolvimento dos trabalhos e atividades pedagógicas a serem 

postos em prática no decorrer do ano letivo será realizado em comunhão entre 

o corpo docente, toda a equipe escolar e a família. Para planejar as ações do 

CEPI Ipê Rosa é necessário valorizar a escuta sensível de toda comunidade e 

suas crianças, bem como a participação de ambos. 

Elaboraram-se princípios que podem contribuir com profissionais da 

educação e instituições que estão cotidianamente pensando formas de “fazer 

funcionar” um trabalho sem a presença dos bebês e das crianças, mas que 

considera a importância das relações, do Outro e das possibilidades de “estar 

presente”, mesmo sem o contato físico. 

A Organização Mundial de Saúde- OMS declarou que no dia 11 de 

março de 2020 Estado de calamidade Pública. O Conselho Nacional de 

Educação (CNE), veio a público esclarecer aos Sistemas de Ensino e as 

Redes de Ensino de todos os níveis, etapas e modalidades, a necessidade de 

reorganizar as atividades educacionais a fim de evitar a propagação do Novo 

Coronavírus. Dante da nova realidade que assola o país. Por meio de coleta de 

informações e subsidios com os profissionais, elaborou- se um Plano de Ação 

Pedagógico (Proposta de Trabalho), que apresentam sugestões de estrátegias para o 

ensino aprendizagem, com o objetivo de amenizar os prejuizos causados às crianças 

que se encontram em isolamento social no atual momento. 

Considerando o Decreto nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021, que 

dispõe sobre o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para os 

órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do 

Distrito Federal, como medida necessária à continuidade do funcionamento da 

administração pública distrital, em virtude da pandemia da COVID-19. 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/f420758b53ef4ac698ae64733fc20726/exec_dec_41841_2021_rep.html
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Considerando o Decreto nº 41.913, de 19 de março de 2021, que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2). 

Considerando com Portaria n°160 de 09 de abril de 2021, (Dispõe 

sobre o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, no âmbito das 

unidades administrativas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, das unidades escolares, unidades escolares especializadas, escolas 

de natureza especial – UEs/UEEs/ENEs, bibliotecas escolares e bibliotecas 

escolares-comunitárias da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e 

unidades parceiras, em virtude da pandemia da COVID-19, o CEPI Ipê Rosa 

permaneceu com o atendimento no setor administrativo à comunidade escolar 

de forma segura e respeitando todas as recomendações dos Órgãos da Saúde 

e Organização Mundial de Saúde, evitando aglomeração no interior da 

Instituição, respeitando e reforçando aos cuidados com a higiene e 

distanciamento social, preocupados com a saúde e bem-estar de todos os 

colaboradores foi organizado rodízio em escala para todos de forma à 

continuidade do trabalho e o atendimento para a comunidade escolar. 

Repensaram-se formas de construir modos de estar com as crianças e 

criar formas de brincar, explorar, experimentar, produzir, pesquisar, registrar 

ideias e compartilhar, reinventar a escola capaz de entrar nas residências e 

fazer um convite às famílias, já que não é compulsório que as famílias realizem 

o que propomos. 

Para essas questões não tem respostas prontas, únicas e absolutas. 

Isso precisa ser repensado coletivamente, levando em conta os contextos 

sociais, os cenários da Pandemia (que têm durado no Brasil mais que 

prevíamos), as condições de vida da população, a localização das instituições, 

os acessos por mídias sociais e Internet, a viabilidade de acesso presencial, 

entre outros. 

Ainda que não tenhamos soluções prontas e acabadas diante das 

incertezas de um fato novo, sistematizamos alguns pontos que podem orientar 

as práticas educativas não presenciais: princípios da intersetorialidade, da 

contextualidade das ações, da singularidade humana, da equidade, princípio 

da identidade, do cuidado, do pertencimento, da continuidade, da constituição 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/e66b75c862b4489ea01103c19cabed3c/exec_dec_41913_2021.html
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humana, do compartilhamento da experiência, da colaboração, da participação, 

da diversidade humana, da sustentabilidade, princípio do acompanhamento, e 

princípio da formação. A criação e fortalecimento de vínculos/pertencimentos e 

a criação de espaços de produção simbólica são dois aspectos que unem as 

propostas, independente da idade, variando-se os suportes e linguagens e o 

papel do CEPI Ipê Rosa, enquanto escola é oportunizar, ampliar as 

experiências e criar condições, junto às famílias, para que elas aconteçam. 

“De acordo com as orientações da Secretaria de Estado de Educação 

o Projeto Político é o instrumento que orienta o trabalho pedagógico e a 

coordenação pedagógica, espaço-tempo de reflexão sobre a escola que temos 

e a escola que queremos” (SEE-DF, 2014). 

Conforme LIBÂNEO, OLIVEIRA E TOSCHI (2003, p. 345- 346), “é um 

documento que reflete as intenções, os objetivos, as aspirações e os ideais da 

equipe escolar, tendo em vista um processo de escolarização que atenda a 

todos os estudantes”. 

VEIGA (1995) reflete “o compromisso com a formação do cidadão para 

um tipo de sociedade” e, por isso, deve propor alterações na organização do 

trabalho pedagógico da escola, contemplando as dimensões pedagógica, 

administrativa e financeira, num processo permanente de reflexão e discussão 

de seus problemas, na busca de alternativas viáveis à efetivação de sua 

intencionalidade que também é política, ou seja, envolve opções que não são 

neutras. 

O nosso Projeto Político Pedagógico para o ano letivo de 2021 

apresenta-se a partir da necessidade de compreender a comunidade escolar, 

desde a sua constituição até as especificidades dos indivíduos que a compõem 

durante o período das atividades remotas ou mesmo nas atividades 

presenciais. 

Assim, foi realizada a observação necessária de todos os profissionais 

sobre a comunidade escolar, tendo como finalidade a construção de um 

Projeto Político Pedagógico que atendesse a realidade da comunidade local 

inserida e que gerasse a transformação social. 

Este projeto foi construído coletivamente por meio da participação de 
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todos os sujeitos do processo educativo na instituição educacional. 

 A equipe responsável pela sistematização do Projeto Político 

Pedagógico realizou encontros de formação virtuais com os profissionais da 

educação que visam fundamentar a participação de todos com estudos acerca 

dos documentos que viriam a embasar a reelaboração desta. 

Nesse sentido, a coordenação pedagógica online e/ou presencial tem se 

tornado um espaço-tempo de formação continuada, de estudo dos documentos 

da SEE-DF, bem como do debate sobre a escola que queremos. Estamos num 

movimento de reconstrução da identidade escolar por meio da reelaboração do 

PP em tempos de Pandemia. 

A conclusão do processo de reescrita deste documento não coloca fim a 

esse movimento, já que se trata de um círculo virtuoso que inclui: diagnóstico, 

planejamento das ações e sua execução, bem como a avaliação e 

reconstrução. A participação das famílias foi através de questionário enviado 

pela escola para que os mesmos pudessem participar com suas contribuições, 

tendo em vista tratar-se de dia útil em que os pais, mães ou responsáveis 

trabalham. 

O processo de reelaboração do Projeto Político Pedagógico que 

resultou neste projeto teve início no mês de maio do corrente ano com o estudo 

das orientações pedagógicas, diretrizes, regimentos, resoluções e demais 

normativos da rede pública de ensino. Consideramos esse momento de troca 

de experiências e contribuições de toda equipe, um momento ímpar os quais 

as contribuições foram relevantes diante do novo cenário com objetivo comum 

para os sujeitos participantes na reelaboração desta. 
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1. HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 

A Instituição tem como entidade mantenedora o Centro Social 

Comunitário Tia Angelina, de natureza beneficente, de direito privado, sem fins 

lucrativos, com a finalidade de prestar serviços socioassistenciais. 

O Centro Social Comunitário Tia Angelina, iniciou suas atividades na 

Região administrativa do Varjão há quase três décadas, onde sua fundadora 

nossa querida Tia Angelina, recebia em seu humilde barraco de madeira as 

crianças da comunidade local, para que suas mães pudessem trabalhar e 

garantir o sustento de suas famílias. Com o falecimento da Tia Angelina, sua 

filha primogênita Nair Queiroz, conhecida como Tia Nair, deu continuidade ao 

sonho e juntamente com seus irmãos deu seguimento ao trabalho 

desenvolvido. 

Filha, mãe e mulher dedicada, Tia Nair graduou-se em Pedagogia e 

especializou-se em Pedagogia Empresarial, para atender da melhor forma a 

comunidade assistida. Hoje o Centro Social e Comunitário Tia Angelina conta 

com sete unidades por todo Distrito Federal. 

O Centro de Primeira infância Ipê Rosa, é uma das Unidades do 

Centro Social Comunitário Tia Angelina que atende crianças com idade escolar 

a partir de 04(quatro) meses a 05(cinco) anos, compreendendo assim os 

seguimentos Creche e Pré - Escola. 

Mantida em parceria com o GDF e o Termo de Colaboração firmado 

desde agosto de 2017, com o Centro Social Tia Angelina o CEPI Ipê Rosa, 

localiza-se na Região Administrativa de Samambaia Sul, na QN 508, Conjunto 

06 S/N, Lote 01- Samambaia- Distrito Federal. 

 
Um pouco sobre a Região Administrativa de Samambaia: 

 
A região administrativa teve início em 02 de agosto do ano de 1985, 

com a mudança dos dois primeiros moradores, Jose Ális e José Joaquim que 

se mudaram definitivamente para a primeira quadra vendida pela Terracap, QR 

406. Em 1988 são inauguradas as casas da SHIS (QR 408 a 414 e 602 a 614). 

Em março de 1989, é criado o assentamento para famílias carentes, 
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nesta data, teve início a remoção das áreas ocupadas irregularmente, como a 

invasão da Boca da Mata, Asa Branca e outras. Em 25 de outubro de 1989, no 

primeiro governo de Joaquim Roriz, por meio da Lei nº 49 e do decreto 11921, 

Samambaia passa a ser uma região administrativa do Distrito Federal. Seu 

Regimento Interno foi criado por meio do decreto nº 12540 de 30 de julho de 

1990. A região administrativa foi inaugurada em 25 de outubro de 1985. 

Anteriormente, Samambaia fazia parte do Núcleo Rural de Taguatinga, 

posteriormente foi desmembrada e passou a ter administração própria. 

Samambaia é dividida em: Samambaia Norte (Quadras 200, 400, 600, 

800 e 1000 - Expansão); Samambaia Sul (Quadras 100, 300 e 500); Setor de 

Mansões de Samambaia e áreas rurais compostas por fazendas, sítios e 

chácaras. Samambaia tem mais de 1.200 quadras oficializadas e não 

oficializadas. A maior delas é a quadra 502 seguida por 501 e 406. 

Pontos turísticos 

 
 Biblioteca Pública: EQR 609 / 611(Parque Ecológico Três 

Meninas). 

 Paróquia e Santuário de Santa Luzia. 

 Casa da Cultura: EQR 609/611(Parque Ecológico Três Meninas). 

 Estádio Regional de Samambaia (Rorizão): Centro Urbano, 

Quadra 301. 

 Feicenter QS 410 

 Feira Permanente Área Especial QN 202. 

 Paróquia e Santuário de Santa Luzia: QS 304, Conjunto 3, lotes 

1/3. 

 Fórum e a Promotoria de Justiça, um dos melhores do Distrito 

Federal: QS 502. 

 Parque Ecológico Três Meninas: EQR 609 / 611. 

 Parque Gatumé: Entre as QR’s 425 e 427. 

 Pistão de Lazer: Avenida Sul, entre as quadras 100 / 300, e nas 

1ª e 2ª Avenidas Norte, entre as quadras 200 / 400/600. 

 Praça do Cidadão: QN 519 / 521. 
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 Vila Olímpica Rei Pelé QS 119. 

 

Cultura 

 Via Sacra – Paixão do Cristo Negro (realizada na Sexta-feira da 

Paixão) 

 Caminhada Mariana – Mês de maio 

 Festa junina – Mês de junho 

 Aniversário da região administrativa - 25 de outubro 

 Sarau Complexo - Última sexta-feira de cada mês 

 
 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

O Centro de primeira Infância está inserido na realidade de uma 

comunidade urbana, com comércio local, como panificadoras, feiras, farmácias, 

escolas, postos de saúde, delegacias, corpo de bombeiros, papelaria, igrejas, 

entre outros. A maior parte dos estudantes aqui atendida são filhos de 

trabalhadores e trabalhadoras assalariados e também muitos pais sem 

emprego fixo que fazem alguma atividade informal para o sustento familiar. A 

comunidade aqui inserida famílias com núcleos distintos, distinguindo as 

formações familiares uma das outras. 

Ainda é perceptível o desejo por mais espaços de lazer e cultura, onde 

possam desfrutar com suas famílias momentos divertidos com segurança. 

4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 
O Centro de Educação da Primeira infância CEPI Ipê Rosa tem como 

entidade administradora o Centro Social Tia Angelina, de natureza 

beneficente, de direito privado, sem fins lucrativos, com a finalidade de 

prestar serviços assistenciais/educacionais, sediada n QN 508 CONJUNTO 

06 LOTE 01, Brasília-DF, CEP 72.312-200, telefone 3028-5352 está 

credenciada, conforme Portaria: n° 128 31/08/2011 - DODF N°173 

05/09/2011 Parecer n°168/2011 CEDF, 09/08/2011 a 31/12/2015,  Portaria:n° 

305  22/09/2016  DODF   N°  182,   26/09/2016   Parecer  n°  152/206   CEDF 

01/01/2016 a 31/12/2025. Como Presidente: Eliene Martins da Silva período 

de mandato da Diretoria: 01/01/2019 a 31/12/2020. 
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O CEPI Ipê Rosa tem como finalidade o desenvolvimento integral do 

estudante, trazendo como meta a construção do conhecimento que é 

imprescindível ao exercício ativo, criativo e crítico da cidadania na vida 

cultural, política, social e profissional com isso obter a educação de qualidade 

necessária às crianças em consderando diiversos fatores fundamentais para 

responder aos desafios atuais. 

Os princípios que orientam a prática da instituição educativa são 

proporcionados às crianças, através de experiências pedagógicas, durante o 

período letivo e estão contemplados no currículo escolar fundamentados nos 

seguintes princípios: 

Epistemológicos: estes norteiam a prática docente e fundamentos, 

muitas vezes distinguidos de professor para professor, aparecem na medida 

em que cada um planeja a sua aula, traçando objetivos, e selecionando 

atividades. Priorizando então, na epistemologia genética, fundamentação 

para nossa prática pedagógica. Para Piaget, o conhecimento é considerado 

como uma construção continua e essencialmente ativa. É relevante ressaltar, 

as contribuições relativas à concepção do conhecimento, a construção do 

sujeito epistêmico, ao conceito de aprendizagem e a noção de 

interdisciplinaridade fornecida pela epistemologia genética. O conceito de 

interdisciplinaridade fica mais claro quando o conhecimento mantém um 

diálogo permanente com os outros conhecimentos. Tentamos, por meio da 

interdisciplinaridade, atravessar obstáculos. A construção do sujeito 

epistêmico requer um longo e laborioso percurso, no qual a aprendizagem e o 

ensino têm papel fundamental. O sujeito da aprendizagem, como sujeito do 

conhecimento, requer a possibilidade de que as informações por eles 

passadas possam ser registradas. Sem atribuições de significado, não há 

produção de conhecimento, mas quanto aos fundamentos cognitivos, 

epistemológicos e sócio-afetivos dos processos de ensino e de 

aprendizagem. Com essa necessidade de ressignificação, desenvolve a 

criticidade do professor, que deve ser o mediador não só quanto aos 

conteúdos para a construção do conhecimento, mas quanto aos fundamentos 

cognitivos, epistemológicos e sócios afetivos dos processos de ensino e de 

aprendizagem. A contextualização é essencial para a aprendizagem 

significativa do educando. 
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Segundo Vygotsky, existe a zona de aprendizagem e essa zona é melhor 

ativada quando conteúdos circulares são desenvolvidos entre a criança e o 

docente de forma contextualizada. Portanto, é de valor precioso constituir 

vínculos entre o conteúdo a ser desenvolvdo/trabalhado e o cotidiano. 

Pensamos que as relações pedagógicas, restritas, unilaterais, autoritárias, 

ameaçadoras não têm mais espaço na conjuntura atual. Através da 

afetividade as relações interpessoais, o fazer, osignificado, o interdisciplinar,  

o contextualizar, em torno de objetivos comuns favorecem a aprendizagem de 

conteúdos e de comportamentos sócio-afetivos e morais que fortalecerão a 

autoestima das crianças e dos educadores, bem como desenvolverão 

habilidades e competências. O processo educativo deve ser ativo, 

aprimorando. 

É indispensável que nesse processo cada um dos individuos reflita sobre 

seu papel, sobre a prática. É preciso aprender a aprender cada dia, Por isso o 

Centro de Educação Infantil Ipê Rosa instituiu reuniões de coordenações 

pedagógicas semanais e ciclos de estudo, objetivando a formação continuada 

de todos os profissionais envolvidos nos processos de ensino e de 

aprendizagem. No nível pedagógico é que articulamos os conhecimentos 

culturalmente produzidos com as condições de vida dos alunos, suas 

necessidades, seus interesses. Assim sendo, a concepção de homem, 

mundo, sociedade, educação e ensino-aprendizagem, dos quais decorrem as 

orientações do trabalho docente. 

A Educação tem também como função mediar a formação deste sujeito 

para que possa ter e ser crítico, participativo e ativo em sociedade fazendo 

uma leitura do mundo, e ainda,a partir da crítica, elaborar estratégias de 

intervenções da realidade, tendendo para uma sociedade mais justa e 

igualitária. Portanto, a mais tenra idade, e na ducação infantil o momento 

decisivo em que a ação pedagógica competente pode instigar a criança e 

manter seu interesse pela descoberta da realidade circundante. 

As atividades propostas pelo CEPI Ipê Rosa induzem ao trabalho em 

equipe, às ações desenvolvidas, à generosidade da troca de conhecimento e 

assim, gera o aprendizado. 

Segundo Vygotsky (1998), quando trabalha o conceito de zona de 

desenvolvimento proximal, destaca o papel fundamental que o coletivo pode 
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representar no desenvolvimento e na aprendizagem. 

A significação é tão importante para a construção do conhecimento que 

os valores não poderiam ser percebidos de outra maneira. É a partir dos 

exemplos, principalmente, que a criança começa a entender e apreender o 

que significa à justiça, a dignidade, a solidariedade, iluminados pelo respeito 

mútuo entre as pessoas. 

Segundo Kuhn (p. 08) para o exercício dessa incumbência a escola 

precisa assegurar a realização de atividades que possuem relação com todos 

os aspectos que envolvem a tarefa maior da escola: a qualidade em 

educação. Tendo como objetivo o processo de ensino e aprendizagem e na 

realização de atividades que não possuem uma relação direta com o 

processo educativo, mas concorrem para torná-lo efetivo, propiciando as 

condições básicas para que ele se realize. 

Este exemplo é baseado nas atitudes dos educadores frente às crianças 

e no diálogo estabelecido entre eles. Desta maneira, elas assumem e 

desenvolvem uma postura autônoma frente à sua produção e apresentação, 

incorporando este aprendizado ao seu cotidiano. 

Estéticos: Os princípios estéticos caracterizam-se nas capacidades 

associadas à possibilidade de produção artística e apreciação da produção 

oriunda de diferentes culturas, bem como na ludicidade. O ensino de arte na 

escola de educação infantil pode e deve trabalhar com imagens da arte com a 

finalidade de contribuir para a construção do imaginário estético da formação 

das crianças. 

Nesse sentido, o brincar deve ser pensado de forma ampla, como uma 

qualidade da relação que um indivíduo estabelece com os objetos do mundo 

externo. As primeiras experiências vividas na escola serão decisivas para a 

construção do seu modo de se colocar no mundo, nas relações com o outro. 

Considerando a escola como espaço privilegiado da cultura, diante do 

conhecimento e do ato criativo, cabe aos professores conceder às crianças o 

direito de brincar. 

 
Políticos: Referem-se ao respeito à diversidade entendendo os estudantes 

como pessoas e como membros de um determinado grupo étnico-cultural e 

socioeconômico e a busca em tornar a escola um ambiente de inclusão como 
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forma de possibilitar o aprender com qualidade, exige um esforço de todos na 

construção de formas de mediação, metodologias e instrumentos avaliativos 

que deem conta de atender as especificidades das crianças com dificuldades e 

limitações, para que realizem as atividades fundamentais para o seu 

desenvolvimento e socialização. 

 
DADOS DA MANTENEDORA 

 
 

Mantenedora: Centro Social Comunitario Tia Angelina 

CNPJ: 02.290.594/0001-48 

Endereço: Quadra 04, conjunto E Lote 04- Chácara 28 Varjão 

Cidade: Brasília- Distrito Federal 

CEP: 71555-115 

Telefone: 3468-2838 / 3468-4807 

Presidente: Eliene Martins da Silva 

Data da Fundação:  

 
DADOS DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

 

ORGÃO/ENTIDADE: CEPI pê Rosa 

Endereço/CEP: QN 508 conjunto 06 lote 01 

Data de inauguração: 09 de agosto de 2021 

Turno de funcionamento: Integral 

Nível de ensino: Educação Infantil 

Etapa proposta na escola: Creche e Pré- escola 

Termo de Colaboração: 169/2017 

Diretora Pedagógica: Marildete Sales Bispo 
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Coordenador Pedagógico: Cyrlene Suelen A. de Carvalho 

Secretária Escolar: Nábila Cetano de Assis 

e-mail: 

 
facebook: 

cepiiperosa.setorpedagogico@gmail.com 

 
https://www.facebook.com/CEPIperosa 

 

Por meio da parceria entre o Governo do Distrito Federal, que ofereceu a 

estrutura física e todo o mobiliário necessário para o funcionamento da unidade 

e o CSC Tia Angelina, responsável pela administração do patrimônio e 

recursos humanos devidamente capacitados para o atendimento às crianças 

no desenvolvimento do trabalho pedagógico, cumprimento das rotinas próprias 

a uma instituição de educação infantil, o CEPI tornou-se uma realidade. O 

CEPI Ipê Rosa foi reinaugurado em 09 de agosto de 2017, o Centro Social 

Comunitário Tia Angelina assumiu a administração. 

A creche e pré-escola têm como objetivo atender a demanda de crianças 

com faixa etária entre 0(zero) a 5(cinco) anos, oriundos da de Samambaia e 

das adjacências de Regiões Administrativas(o CEPI tem capacidade para 

atender 174 crianças da primeira etapa da educação básica, que são os bebês, 

as crianças bem pequenas e as crianças pequenas). 

De acordo com o Plano de Trabalho e a Orientação Pedagógica para as 

Instituições Parceiras as turmas estão assim distribuídas: 

 

Quantidade de turmas Quantidade de Vagas Faixa Etária Descrição 

01 12 BERÇÁRIO I 04 (quatro) meses a 11 (onze) meses 

01 12 BERÇÁRIO II 12 (doze) meses a 23 (vinte e três) meses 

02 32 MATERNAL I 02 (dois) anos completos ou a completar 

02 44 MATERNAL II 03 (três) anos completos ou a completar 

02 44 1º PERÍODO 04 (quatro) anos completos ou a completar 

01 30 2º PERÍODO 05 (cinco) anos completos ou a completar 

mailto:cepiiperosa.setorpedagogico@gmail.com
http://www.facebook.com/CEPIperosa
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O CEPI Ipê Rosa apoiado pela sua Mantenedora o CSC Tia Angelina 

tem como meta tornar acessível, a todas as crianças, sem distinção, elementos 

da cultura que corrobore com o seu desenvolvimento e inserção social. 

Garante ainda a inclusão social, confiando que a Educação Infantil promove um 

ambiente favorável a esse processo. No Plano de Trabalho, firmado com a 

Secretaria de Educação, o CEPI se compromete a possibilitar oferta gratuita de 

qualidade na etapa da Educação Infantil. Tal estratégia pressupõe que as duas 

partes: poder público e Instituição comungam interesses comuns, ou seja, 

atendimento educacional à criança com qualidade. Numa perspectiva de 

educação para a cidadania, o Ipê Rosa precisa permanecer preparado para 

oferecer portas, experiências e informações que incitem a criança no método 

de construção da identidade, autonomia, interação e socialização com o meio 

social, familiar e escolar, favorecendo a alargamento progressivo do 

conhecimento de mundo, deste modo, a criança sucessivamente será o sujeito 

protagonista do seu aprendizado. O CEPI é um universo social diferente do 

universo da família, favorecendo novas interações expandindo desta maneira 

os conhecimentos do educando a respeito de si e dos outros, bem como do 

seu vínculo com o mundo. 

5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 
 

O Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI Ipê Rosa busca 

educar para a formação pessoal e social, com a finalidade de que cada criança 

possa tornar-se um cidadão crítico, ativo, participativo, engajado, 

comprometido, responsável por seu destino e sensível ao destino da 

humanidade. O CEPI Ipê Rosa trabalha e espera na possibilidade escolar de 

formação de indivíduos equilibrados e transformadores, capazes de contribuir 

para o progresso e equidade. 

O CEPI norteia sua prática educativa nas ações constantes nesta 

Proposta Pedagógica, na concepção do Currículo em Movimento da Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal em acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica e com as 
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Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEIs) e 

demais documentos oficiais na perspectiva da integralidade, ao considerar a 

criança em suas especificidades. 

De acordo com a Psicologia Histórico-Cultural, ninguém nasce sabendo 

brincar. A brincadeira emerge da vida em sociedade entre os seres humanos. 

Aprende-se pelas interações com outras crianças e com adultos, pelo contato 

com objetos e materiais, pela observação de outrem, pela reprodução e 

recriação de brincadeiras, pelas oportunidades ofertadas para isso. Aprende-se 

nas instituições de Educação Infantil, em casa e na sociedade, nas interações 

que se estabelecem entre os familiares e amigos. As possibilidades de 

exploração do brinquedo, por exemplo, dependem da ação dos adultos e do 

que a criança incorpora dessa relação. 

A brincadeira deve se fazer presente nos gestos e nas diferentes formas 

de apresentação oral, nos brinquedos e jogos e nos exemplos habituais dados 

pelos profissionais da educação. Ela também precisa guiar outras atividades, 

como troca de fraldas, banho, alimentação e escovação dos dentes, 

independentemente da faixa etária. 

 

6. OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 
6.1. OBJETIVO GERAL: 

De acordo com a LDB em seu artigo 29, a educação infantil, primeira 

etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da 

criança até 05 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social, complementando a ação da família e da comunidade. 

O Centro Social Comunitário Tia Angelina CEPI Ipê Rosa tem por 

objetivo principal impulsionar o desenvolvimento integral da criança ao garantir 

a cada uma delas o acesso à construção de conhecimentos e aprendizagem de 

diferentes linguagens, assim como o direito a proteção, à saúde, à liberdade, 

ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com seus 

pares e com adultos. 
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6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Na educação infantil desenvolve atividades especificas, conforme 

informadas a seguir: 

 Respeitar e promover à criança, na primeira fase de formação, o 

fortalecimento de suas múltiplas linguagens, como complemento 

estruturante de sua formação; 

• Conscientizar o educando em relação a diversidade cultural 

existente; 

• Desenvolver gradativamente a identidade e autonomia da criança; 

 
• Estar atenta de forma a considerar a sua percepção sobre as 

situações que vivenciam na escola, na comunidade, na cidade e 

no campo; 

• Identificar diferentes meios tecnológicos como: editor de imagens, 

máquinas fotográficas, tablets, câmaras digitais e aparelhos 

celulares, entre outros. 

• Integralizar saberes oriundos das suas experiências vivenciadas, 

com os saberes institucionais, promovendo educação 

integralizada; 

• Manter interação afetiva com a criança, demonstrando-lhe carinho 

e amor; 

• Oferecer estímulos ambientais indispensáveis a seu 

desenvolvimento global e harmonioso; 

• Privilegiar o educar e cuidar, brincar e interagir conforme definem 

os eixos integradores do Currículo da Educação Infantil; 

• Promover a integração entre a família, a equipe de especialistas, 

os professores e os funcionários da Escola, visando uma ação 

educativa compartilhada; 

• Promover estimulação visual e sonora adequada à faixa etária; 
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• Proporcionar cuidados básicos à criança, no que se refere a 

segurança, higiene e saúde; 

• Respeitar no educando o interesse e o cuidado com a natureza, 

fazendo-o consciente de que ele é responsável pela preservação 

do meio ambiente; 

7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 
 

Convencionalmente, a escola é o espaço determinante para que 

se concretize a ação educativa. Nesse sentido, Petitat (1994) menciona que a 

escola serve tanto para reproduzir a ordem social como para transformá-la, 

seja intencionalmente ou não. Além disso, a escola é o espaço de socialização 

dos sujeitos, bem como espaço de difusão sociocultural; e também é um 

espaço no qual os sujeitos podem se apropriar do conhecimento produzido 

historicamente e, por meio dessa apropriação e da análise do mundo que o 

cerca, em um processo dialético de ação e reflexão sobre o conhecimento, 

manter ou transformar a sua realidade. 

 
Por tanto, o processo educativo deve se basear na realidade, 

percebida como um processo não acabado e sobre a qual podemos intervir. 

Essa intervenção deve caminhar pela integração entre a escola e sua 

comunidade na perspectiva de compreensão da área de abrangência próxima 

como território que intervém na formação dos sujeitos, proporcionando uma 

educação que extrapola a mera aprendizagem cognitiva e observa a 

integralidade humana. 

A ação educativa deve ir além das aprendizagens de conteúdos 

formais, reconhecendo diferentes espaços, etapas, tempos e ferramentas 

educativas para que se consiga superar a distância entre o que se constrói 

dentro e fora da escola. 

O Currículo em movimento da Educação Básica da SEE-DF 

fundamenta-se na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico- 

Cultural, o Currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social, 
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econômico e cultural dos estudantes. O foco é a garantia da aprendizagem 

para todos, sendo de suma importância considerar a pluralidade e a 

diversidade social e cultural em nível global e local. 

A Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do 

psiquismo e das capacidades humanas relacionadas ao processo de 

aprendizagem, compreendendo a educação como fenômeno de experiências 

significativas, organizadas didaticamente pela escola. 

O homem é compreendido como um ser que aprende e se constrói em 

interação com o meio social e natural que o cerca. Os sujeitos são formados 

nas relações sociais e na interação com a natureza para a produção e 

reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações entre os 

seres humanos e a natureza. 

A educação deve ser referenciada pela formação integral, de modo 

que o processo formativo integre as diversas dimensões que formam o ser 

humano. 

Defende-se um currículo integrado, pautado na integração das 

diferentes áreas de conhecimento e experiências, com vistas à compreensão 

crítica e reflexiva da realidade, tendo como princípios a unicidade entre teoria- 

prática, interdisciplinaridade e contextualização e flexibilização. O desafio é a 

superação do currículo coleção, a diversificação de estratégias pedagógicas e 

o planejamento coletivo. 

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA: 

 
 

Seguindo os procedimentos balizados nos documentos norteadores da 

SEEDF, a instituição faz o acompanhamento pedagógico e da avaliação do 

desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou 

classificação, garantindo a observação crítica e criativa das atividades, das 

brincadeiras e interações das crianças do cotidiano; com a utilização de 

múltiplos registros realizados por adultos e crianças( relatórios, fotografias, 

desenhos, álbuns, portfólios, entre outros). 
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A continuidade dos processos de ensino e aprendizagens por meio da 

criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição 

vividos pela criança (transição escola/instituição de Educação Infantil, 

transições no interior da instituição, transição creche/pré- escola e transição 

pré-escola/Ensino Fundamental I); documentação específica que permita às 

famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem da criança. 

A escola conta com os seguintes profissionais: 

  

          01 Diretor Pedagógico 

01 Coordenador Pedagógico 

01 Auxiliar Administrativo 

09 professores 

18 Monitores 

01 Nutricionista 

01 Cozinheira 

02 Auxiliares de Cozinha 

01 Porteiro 

02 Guardas Patrimoniais 

01 Auxiliar de Manutenção 

02 Auxiliares de limpeza/Conservação                          

 
No ano letivo de 2021 há 09 turmas em tempo integral no horário de 

07h30 às 17h30. Os atendimentos às famílias ocorrem diariamente ou com 

atendimentos pontuais de acordo com a necessidade e especificidade de cada 

criança aqui inserida. 

A organização do trabalho pedagógico da Unidade Escolar ocorre por 

meio das Coordenações Pedagógicas com os docentes, cuja carga horária é 

de 30 horas semanais, e/ou 40 horas semanais distribuídas em 25 horas de 

efetivo trabalho escolar e 05 horas semanais de coordenação pedagógica, os 

quais são elaborados os planejamentos e estudos dos documentos oficiais 
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norteadores que regem os trabalhos desenvolvidos em sala de aula. 

Os monitores possuem coordenação com 01 hora de duração que 

acontecem as quartas-feiras semanalmente para orientações quanto aos 

procedimentos das atividades recreativas vespertinas. 

Nas coordenações são utilizados como recursos: textos, vídeos, 

dinâmicas, documentos norteadores, entre outros, os quais são debatidos 

temas como realizar o trabalho educativo com excelência? Como inserir a 

comunidade escolar na escola com a finalidade de reforçar os vínculos de 

pertencimento e união entre família/escola? Como otimizar o tempo e as ações 

pedagógicas? 

A Equipe Gestora mantem contato direto com os profissionais, em 

momentos específicos da organização do trabalho pedagógico, assim como no 

cotidiano das salas de aula, onde julga pertinente sua presença com os 

educadores para que identifique e oriente o trabalho desenvolvido junto às 

crianças, ofertando assim uma educação de qualidade e igualitária para todos 

os inseridos na instituição Ipê Rosa. 

O Centro de Primeira Infância Ipê Rosa prioriza pela inovação e 

transformações da educação, assim acolhe as propostas que almejam dar 

qualidade ao ensino e promovam as aprendizagens e garanta o acesso às 

atividades que qualidade aos alunos. Assim, pensamos na organização da 

educação infantil no que possibilitará a revisão dos tempos e espaços no 

ambiente escolar. 

Assim, a equipe pedagógica trabalha numa perspectiva de avaliação 

formativa; a qual permite conduzir as aprendizagens e os percursos de 

formação de modo que todos os estudantes atinjam os objetivos de 

aprendizagem, desenvolvimento de acordo com seu ritmo, os conhecimentos e 

as habilidades para sua faixa etária. Ambiciona-se que aqueles que não 

alcançarem os objetivos propostos sejam submetidos a ações interventivas a 

partir do diagnóstico em ação contínua, até que aprendam de forma igualitária. 

Essa forma de organização traz desafios à medida que reinventa a 

escola como espaço desafiador que questiona práticas pedagógicas e a 

organização do trabalho docente dentro da instituição. 
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9. ESPAÇOS FÍSICOS DA ESCOLA 

 
BLOCO PEDAGÓGICO: 

 Bloco Creche I e II- crianças de 04(quatro) meses a 03(três) anos; 

 Fraldário 

 Sanitário infantil 

 Repouso; 

 Sanitário Infantil PNE; 

 Solário 

 Bloco Creche II e Pré-escola- crianças de 03(três) a 05 (cinco) 

anos: 

 Sanitário Infantil feminino e masculino; 

 Atividades; 

 Repouso 

 Solários; 

 Pátio Coberto; 

 Espaço de integração entre as diversas atividades e diversas 

faixas etárias; 

 Parque infantil de areia descoberto; 

 09 salas de aula; 

 01 sala de coordenação; 

 01 sala de direção 

 01 secretária; 

 01 sala de professores; 

 01 refeitório; 

 01 cozinha; 

 01 sala de leitura/brinquedoteca (estante, livros, brinquedos, TV, 

DVD e armário grande); 

 02 sanitários adultos; 

 01 depósito; 

 Livros Técnicos, didáticos e literários; 

 Brinquedos e jogos pedagógicos; 

 Papéis variados e demais matérias pedagógicos; 
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 Fantoches; 

 Materiais recreativos; 

 Gangorra 

 
BLOCOS DE SERVIÇOS: 

 Acesso Serviço; 

 Triagem e lavagem; 

 Área externa 

 Central GLP; 

 Depósito de lixo orgânico e reciclável; 

 Cozinha; 

 Bancada de preparo de carnes; 

 Bancada de preparo de legumes e verduras 

 Área de cocção; 

 Bancada de passagem de alimentos prontos; 

 Bancada de recepção de louças sujas; 

 Pia de lavagem de louças; 

 Pia de lavagem de panelões; 

 Despensa 

 Refeitório; 

 Buffet; 

 Lactário; 

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

utensílios; 

 Lavanderia; 

 Balcão de recebimento e triagem de roupas sujas; 

 Tanques e máquinas de lavar; 

 Bancada de passar roupas com prateleiras; 

 Deposito de materiais de limpeza; 

 Vestiário feminino e masculino; 

 Sala de Energia Elétrica ( S.E.E) 
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10. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO 

PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM. 

 
Na educação infantil, a avaliação acontece principalmente pela 

observação sistemática, relatórios, portfólios (exposição das produções pelas 

crianças) sem o objetivo de promoção, mesmo para o ensino fundamental. No 

CEPI Ipê Rosa seguimos como processo avaliativo o caráter formativo, em 

que possuem em seus aspectos, elementos de identificação e diagnóstico. 

Com isso não admitimos a concepção classificatória de avaliação. A escola 

entende que as práticas avaliativas na educação infantil são compreendidas 

de forma dinâmica e ao longo do processo, se apresentando como uma 

analise do trabalho escolar, no qual é verificado o alcance dos objetivos 

traçados no planejamento, com fins de reorientar o trabalho desenvolvido. 

Segundo Esteban (2003) reafirmando a ideia, já defendida por Scriven 

(1967), sobre a avaliação como uma orientação das propostas pedagógicas, 

quando aborda a função da avaliação formativa, afirmando que neste tipo de 

avaliação, o professor deve ter como objetivo, analisar os resultados obtidos, 

para orientar o planejamento de suas ações. 

Essa postura de utilizar os resultados da avaliação para planejar as 

aulas, contribui para a construção da identidade do professor, como um 

profissional que reflete, a partir de suas práticas e, assim, constrói 

conhecimentos durante sua prática. Portanto a avaliação formativa possui, 

também, como função, a característica de ser fonte para a construção do 

conhecimento do professor na prática, (García, 2002). 

 
11. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 

 

A organização curricular da escola ocorre totalmente fundamentada no 

Currículo em Movimento da Educação infantil e com base no Calendário 

escolar das instituições Parceiras. 

As unidades Escolares por meio da Equipe de Gestão e demais 

educadores preconizam as ações educativas contemplando as atividades 

desenvolvidas pela equipe de acordo com a Comunidade Escolar, bem como 

sugeridas pela SEEDF, sendo estas: Circuito de Ciências; Semana de 

Educação para a Vida, PNAIC, Semana |distrital de Conscientizaçõa e 
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Promoção da Educação Inclusiva aos alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais. 

Toda organização curricular fundamenta-se nas múltiplas linguagens 

apresentadas pelo Currículo em Movimento, desatacadas a seguir: Cuidado 

Consigo e com o Outro; as Interações com a Natureza e Sociedade; a 

Linguagem Oral e Escrita; a Linguagem Artística; a Linguagem Matemática; a 

Linguagem Corporal; e por fim a Linguagem Digital. 

Na organização curricular e evidenciado o trabalho educativo 

fundamentado no desenvolvimento das crianças harmônico e autônomo. 

Os educadores utilizam como base para desenvolver sua prática o 

Documento oficial da Secretaria de educação citado acima, o qual permite que 

o educador observe cada necessidade do grupo escolar a ser trabalhadas de 

acordo com a idade e o desenvolvimento cognitivo esperado. 

 

 

11.1PLENARINHA 
 

 

A Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB), por meio da Diretoria de 

Educação Infantil, promove, em todas as unidades escolares públicas e 

conveniadas que ofertam Educação Infantil e Anos Iniciais, o projeto 

pedagógico intitulado como Plenarinha da Educação Infantil. 

A Plenarinha é um processo pedagógico realizado desde 2013, no qual 

as crianças participam ativamente das reflexões em torno de seus direitos e 

necessidades. 

Este projeto materializa-se por meio da escuta sensível e atenta às 

crianças, de forma a considerar sua percepção sobre as situações que 

vivenciam na escola e na sociedade. 

Nesta perspectiva, a Plenarinha é um dos espaços abertos que permite 

nas escolas as crianças exercitarem seus fazeres como sujeito ativo, 

participativo e protagonista de sua própria história incluindo suas diferentes 

visões ao contexto escolar de forma lúdica atendo aos anseios das crianças 

por meio de desenhos e relatos estimulados pelos professores e demais 

agentes da educação inseridos na instituição.
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A VII Plenarinha - 2019 trazem como tema “Brincando e Encantando 

com histórias”. O objetivo da proposta é promover a aproximação e o 

envolvimento das crianças com o mundo das histórias de modo que elas 

possam conhecer ouvir, sentir, contar, imaginar e criar suas próprias fábulas, 

por meio de brincadeiras e vivências. Na Creche Ipê Rosa a Plenarinha se 

constituiu num espaço diferenciado onde a contação de histórias se torna, 

naturalmente, aprendizado. 

 
 
12. Plano de Ação para implementação do projeto Político Pedagógico 

 
Gestão pedagógica: 

A gestão pedagógica tem como objetivo desenvolvertrabalho de 

qualidade com toda a comunidade escolar. Possui como meta visar a qualidade 

do atendimento prestado as crianças e suas famílias e garantindo a excelência 

no processo de ensino aprendizagem. Tem como ações atender a comunidade 

escolar por meio de conversas formais e/ou informais, contemplar momentos 

de reflexão com o grupo de educadores e demais membros, tendo como norte 

os valores humanos universais. 

 
Gestão de resultados educacionais: 

 
 

A gestão de resultados educacionais realiza-se por meio das reuniões 

de pais e mestres, bem como por aplicação de questionários à comunidade 

escolar com dados devidamente analisados e publicados pela SEEDF com 

devolutiva pelos Gestores Pedagógicos da UNIEB à Equipe de gestão da 

Unidade Escolar. 

Ocorrendo também internamente pela equipe de educadores das 

crianças, por meio de exposição dos trabalhos produzidos pelos alunos. Tendo 

como meta analisar, observar, a fim de formalizar relatório RDIA pelos 

educadores aos responsáveis das crianças e à Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal. 
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Gestão participativa: 
 

A gestão participativa da unidade escolar tem por objetivo o 

envolvimento de toda a comunidade escolar, possuem como meta ações 

sociais para o envolvimento geral dos pais e demais responsáveis. Valendo-se 

de ações como: reuniões quando necessárias, questionários, quadros 

avaliativos com dados oriundos das pesquisas realizadas com a comunidade. E 

com base nos dados adquiridos para reformular, avaliar a prática educativa 

existente, com a finalidade de aprimoramento das relações estabelecidas entre 

família/escola. 

 
Gestão de pessoas: 

 
 

A gestão de pessoas tem por objetivo gerir da melhor maneira os 

colaboradores, tendo como objetivo a excelência no processo educativo das 

crianças, tendo como ações o diálogo e a participação vislumbrando como 

meta a pro-atividade, o empreendedorismo pessoal e profissional. Refletindo 

positivamente no processo educativo como um todo. 

Dessa forma, a gestão de pessoas Na creche Ipê Rosa, conduzido pela 

Diretora e assessorado por demais membros da Equipe Gestora traz em si a 

possibilidade do diálogo na tomada de decisões, nunca esquecendo que a 

escola é uma unidade, vinculada hierarquicamente a uma Coordenação 

Regional de Ensino e submetida às normas legais impostas pelo poder público. 

Assim, o papel da equipe gestora é fundamental no sentido de ser articuladora 

local da gestão de pessoas: organizando horários de trabalho, controlando e 

registrando afastamentos e principalmente, conduzindo o diálogo institucional 

entre os colaboradores que atuam na instituição. 

 

Gestão financeira e administrativa: 

A gestão financeira e administrativa da unidade é realizada por meio 

de profissional especializado e designado à função. Com o objetivo de 

administrar e gerir da melhor forma possível os recursos destinado. Tendo 

como meta destinar o recurso para manutenção e pleno desenvolvimento da 

unidade escolar. Possui para tanto ações e atividades correlacionadas à 
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função administrativa. 

 

  Coordenação pedagógica: 

A Coordenação pedagógica possui papel fundamental uma vez que 

possui como objetivo unir toda a teoria e a prática educativa, propondo a todos 

os educadores da instituição por meio de ações como: reflexões diárias sobre o 

agir e o intervir pedagógico, oferece assistência pedagógica, formação 

continuada, estudo de testos, planejamento orientado à auxiliares e 

professores, atendendo alunos e a pais promovendo a integração das 

atividades escolares, viabilizando espaços e ouros de essencial importância 

para a instituição. 

 
 

13. Acompanhamento e  Avaliação Do Projeto Político 

Pedagógico 

 
O Projeto Político Pedagógico desta Unidade Escolar é acompanhado 

periodicamente pela Equipe de Gestão e demais membros da Comunidade 

Escolar. À medida que serão realizadas reuniões periódicas bimestrais de 

debate e reflexão das ações presentes na Unidade, bem como enviado 

questionário de satisfação às famílias atendidas, semestralmente. Nos meses 

de junho e dezembro como forma de nortear o trabalho educativo desenvolvido. 

O PPP da unidade do ano de dois mil e dezenove foi totalmente 

repensado, uma vez que os educadores observarão a necessidade de 

desenvolver trabalho educativo com a Comunidade Escolar a fim de, reafirmar 

ações, posturas e condutas as quais tenham como base os valores humanos 

universais, consolidando a parceria família/escola. 

A avaliação nesta unidade de ensino é constante e não apenas 

avaliação das aprendizagens, como também a avaliação do trabalho 

pedagógico e das ações previstas no Projeto Político-Pedagógico. Nesse 

sentido, bimestralmente o trabalho é avaliado, com base no rendimento, 

comportamentos e atitudes dos estudantes. O grupo de professores interage 

entre seus pares dando sugestões e ideias de como atingir os objetivos 

almejados. Em todas as coordenações coletivas, semanalmente, discutem e 
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refletem sobre a ação pedagógica com vistas a superar os desafios e 

compartilhar as experiências exitosas. 

 

Os dias letivos temáticos destinados ao planejamento e avaliação 

institucional, conforme previsto no calendário escolar, são utilizados como uma 

forma das famílias participarem do planejamento, bem como da avaliação do 

processo educativo e das ações previstas. 

 

14. PROJETOS ESPECÍFICOS 
 

A fim de atender o PPP o CEPI Ipê Rosa exige o trabalho coletivo em 

prol do alcance do objetivo maior que é a formação de cidadãos participativos, 

críticos, pensantes e atuantes em sociedade, os professores do CEPI Ipê Rosa 

embora desenvolvam seus projetos individuais têm como foco o programa de 

projetos específicos que inclui grandes ações que envolvem toda a escola. 

Aliado a isso, a organização curricular por meio de unidades didáticas 

privilegia o projeto pedagógico da escola, de maneira que todos os projetos 

específicos que venham a ser desenvolvidos na escola tornam-se ações 

efetivas focadas no Currículo em Movimento da Educação Básica da Secretaria 

de Estado de Educação. Assim, esse Programa de projetos específicos que 

abarcou as iniciativas individuais e coletivas dos professores e demais 

profissionais da educação é composto das seguintes ações: 

 
Projeto Água: Este projeto visa ajudar professores e alunos no trabalho 

de conscientização da população em relação à cultura de preservação da 

água, mostrando suas múltiplas formas de uso, os ciclos da mesma, sua 

importância para a vida e para a história dos povos. 

Objetivo Geral:  

 Reconhecer a importância da água para a vida, e pela 

responsabilidade na conservação do meio ambiente; 

 
Objetivos Específicos:  
 

 Saber sobre a necessidade de se economizar água; 
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 Reconhecer a importância da água para a vida e suas diversas 

utilidades; 

 Compreender o ciclo da água; 

 Conhecer as causas da poluição da água; 

 Identificar os cuidados que devemos ter com a água potável e o 

percurso da água (sólido, líquido e gasoso); 

 Identificar o percurso da água do rio até as casas; 

 Perceber a existência de água no nosso corpo e nos alimentos; 

 Conscientizar que a água não deve ser desperdiçada, nem poluída. 

 

          Estrutura/Recursos:  Essas atividades serão propostas de forma lúdica 

e criativa com objetivo de conscientizar as crianças e suas famílias para o uso 

correto da água e as formas de reaproveitamento. 

 

      Procedimentos: 

                   

 Conversa informal e formal; 

 Leitura de histórias com o tema; 

 Expor fotos de rios poluídos; 

 Realizar experiências com o ciclo da água 

 Poemas; 

 Pesquisas; 

 Danças, 

 Desenho; 

 Músicas; 

 Pintura; 

 Brincadeiras infantis; 

 Jogos diversos; 

 Recorte e colagem; 

 Literatura infantil; 

 Vídeos; 

 Fantoches; 

 Máscaras, entre outros. 
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Culminância: Espera-se que ao término do projeto as crianças estejam 

conscientes da importância da água tanto para a vida animal como para a 

vegetal, que saibam utilizá-la sem desperdício e sem poluí-la, levando para seu 

meio social todos esses aprendizados. 

 

Avaliação: O professor deverá avaliar a participação e o envolvimento de cada 

aluno, de forma individual, bem como avaliar o desenvolvimento de seu 

trabalho de forma crítica e construtiva. 

 

Projeto Horta e Boa Alimentação: Além de encontrar um ambiente 

propício na escola, o projeto de criação de uma horta permite a 

multidisciplinaridade como um fator de integração de conhecimentos e dos 

próprios alunos. Outro ponto fundamental, é que além de ocupar um espaço 

físico ocioso, os alimentos produzidos podem exercer um papel complementar 

na merenda escolar, caso a ela seja oferecida na escola. É possível, ainda, 

estimular hábitos alimentares mais saudáveis, e a preservação do meio 

ambiente, valorizando o trabalho em equipe e estimular alimentação saudável 

desse a amis tenra idade. O projeto se caracteriza por ser uma atividade 

continuada, portanto, não tem tempo de duração pré-estabelecido. Assim 

sendo a horat uma vez montada é possível imaginar, que a cada ano novas 

turmas darão continuidade. 

Objetivo: Sensibilizar e conscientizar as crianças de que a vida 

depende do ambiente e o ambiente depende de cada cidadão deste planeta. 

   Objetivos Específicos:  

 Despertar o interesse das crianças para o cultivo de 

horta e conhecimento do processo de germinação;  

 dar oportunidade aos  alunos de aprender a cultivar 

plantas utilizadas como alimentos;  
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 conscientizar da importância de estar saboreando um 

alimento saudável e nutritivo;  

 degustação do alimento semeado, cultivado e colhido;  

 construir a noção de que o equilíbrio do ambiente é 

fundamental para a sustentação da vida em nosso 

planeta, apresentar sementes e mudas de hortaliças. 

 

Estrutura/Recursos: As atividades sugestionadas visam agregar mais saúde e 

introduzir alimentos saudáveis para as crianças e os colaboradores. Apoio dos 

professores/monitores, nutricionista,comunidade e alunos. Os recursos adubo, 

terra, pás, enzadas, água, magueiras e regadores, rastelos, sementes, entre 

outros. 

Procedimentos: 

 conversa formal; 

 corte e colagem de alimentos saudável; 

 preparação do espaço; 

 confecção de cartazes; 

 visitação ao espaço da horta; 

 apresentação das sementes e/ou mudas plantadas; 

 acompanhamento, manutenção e cuidados com a plantação; 

 plantio e colheita; 

 oficinas entre outros; 

 

Culminância: será através das oficinas de sucos e colheita das hortaliças 

para o consumo como preparação de saladas ministrado pela nutricionista 

da Unidade. 

Avaliação: avaliação periódica com o registro do interesse das crianças. 

 
Projeto Desfralde: Tchau, Fraldinha! 

Desfraldar uma criança é algo sério e que deve ser realizado de modo 

adequado. Mas muitos pais e professores sentem-se confusos quando chega 
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esse momento, por isso resolvemos desenvolver esse projeto para orientar  

pais e professores ao mesmo tempo e também uma forma da família participar 

ativamente das ações da escola. O projeto tem como objetivo ajudar no 

desfralde das crianças em uma mesma turma. Essas atividades devem ser 

feitas durante algum tempo sendo repetidas durante o período de desfralde, 

podendo ser incorporadas na rotina e alternada com atividades de outros 

assuntos e os pais em acordo com o projeto, pois, este será uma extensão 

para casa. 

 

Objetivos: Auxiliar no desfralde de uma mesma turma e auxiliar na 
independência e autonomia da criança. 

 

Objetivos Específicos:  

 Desenvolver a autonomia e o controle dos esfíncteres;  

 estimular o uso correto do vaso sanitário/penico,  

 oportunizar a curiosidade de experiências novas com a 

inserção do uso do banheiro; 

 Fazer com que as crianças desenvolvam autonomia e 

independência; 

 Compartilhar com os pais o processo de desfralde;  

  Estimular a retirada da fralda; 

   Evitar um trauma nessa fase;  

 Tornar o desfralde um momento lúdico e prazeroso. 

Estrutura/Recursos:  será realizada a anamnese da autonomia da criança 

para iniciar o processod e desfralde, assim, como orientaçoes aos pais e 

informativo nas agendas para que possamos trabalhar em parceria. Os 

recursos serão fraldas, cartazes, boneca;  Fraldas (que as Livros de referência;  

papel pardo;  canetão preto;  cola;  fita crepe;  Paciência e muito carinho, entre 

outros. O tempo que for necessário para que todas as crianças consigam dar 

adeus às fraldas. Desejável ser aplicado no primeiro semestre de cada ano, 

conforme o desenvolvimento de cada criança. 



38 

 

 

 

Procedimentos: 

 Conto e reconto; 

 Histórias contadas  

 Ludicidade; 

 Vídeos; 

 Quadros de incentivos; 

 Apresentação do troninho(penico); 

  Sugestão de vídeos: Cadê o meu penico?, O quê tem dentro de sua 

fralda?, Vamos usar o peniquinho? 

 Músicas e canções; 

 Rotinas de idas ao banheiro; 

 Atividades correlacionadas; 

 Brincadeiras com bonecos, entre outros. 

 

Projeto Autosservimento: O projeto visa desenvolver e/ou adquirir a 

autonomia das crianças em relação no que se refere à escolha dos alimentos e 

a quantidade necessária. A duração deste ocorre durante o ano letivo de 

acordo com o desenvolvimento e aceitação das crianças das turmas dos 

Maternais II e Períodos. 

Objetivo: desenvolver a autonomia e promover a mudança de 
comportamento. 
 

Objetivos Específicos:  

 colaborar com o processo;  

 compartilhar momentos de prazer; incentivar a 

socialização;  

 estimular o respeito e a colaboração;  

 minimizar o desperdício;  

 aguçar o gosto por diversos sabores e diferentes 

texturas e cores alimentares. 

    Estruturas/Recursos: serão propostas atividades diversas para 

despertar o gosto pela alimentação saudável,  o gosto por frutas, verduras e 

legumes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nCEIRFrqZ8U
https://www.youtube.com/watch?v=B4QHbnNiPYA
https://www.youtube.com/watch?v=B4QHbnNiPYA
https://www.youtube.com/watch?v=4Cbg-0cJSFA
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Procediementos:  

Conversa formal; apresentação de filmes e vídeos infantis; as crianças 

serão supervisionadas pelos professores e monitores de acordo com a 

necessidade; a autonomia será incentivada e a escolha sobre a opção 

alimentar das crianças; a variedade das verduras e folhagens será respeitada 

para as crianças, desenvolver o hábito de alimentação saudável. 

As panelas serão colocadas na altura das crianças onde as mesmas se 

servirão de acordo com o que querem comer no cotidiano e nas opções do 

cardápio acompanhados pela nutricionista e incentivados a experimentar 

paulatinamente o alimento que ainda não foi escolhido; 

Serão observadas as escolhas das crianças e trabalhados em sala de 

aula nas atividades diversificadas, para as crianças receberem o auxílio e 

orientações necessárias que possam levá-las a decidir quais alimentos 

gostariam de experimentar e/ou conhecer. 

          

Avaliação: será através da participação e interesse das crianças. 

 

 
Projeto Índio: 
 

Objetivos: conhecer a cultura indígena e os povos 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer um pouco da história dos índios; 

 Refletir e valorizar a pluralidade cultural que existe no Brasil; 

 Conhecer, analisar e debater os hábitos e costumes dos 

indígenas, seus Hábitos e costumes, tipos de moradias e alimentação,  

 Estimular a comemoração do dia do índio e a criatividade;  

Justificativa: Segundo os PCN's, é preciso que o aluno conheça e 

valorize a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como 

aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra 

qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de 

crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais. 

O Dia do Índio é um resgate a nossa história e das nossas raízes. O 

tema oportuniza o aluno perceberem-se outros Grupos sociais, auxiliando-o na 

Construção da sua identidade, Na atuação como o outro grupo na vida social, 
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na Preservação do Meio Ambiente em que vive e na construção de valores. 

 

Procedimentos: Para iniciar a professora apresentará para turma uma 

boneca índia, explicar onde ela mora, contar seu nome e contar às crianças 

que eles poderão levar a menina para casa e contar tudo sobre ela para a 

família, realizar o registro da visita através de desenho ou foto. Vamos cantar e 

dançar - Confeccionar instrumento musical - chocalho com material reciclado, 

Se eu fosse um índio. Pintar o rosto na foto, colocar o cocar, tudo do seu 

jeitinho, Vamos contar? Música: indiozinhos! Cada amigo fará o rostinho e a 

pintura no rosto e o cocar, Pinturas pelo corpo e no rosto e enfeites - 

Confeccionar cocar usando papel. 

Avaliação: será através da participação e interesse das crianças. 
 

 

Projeto Biblioteca Intinerante: “Pequeno Leitor”- Este projeto visa 

despertar o gosto pela leitura e incentivar através de diversos tipos de leitura o 

desenvolvimento oral e artístico da criança, proporcionando um instrumento 

para a aprendizagem e que introduzida de forma prazerosa, com ferramentas 

lúdicas permite às crianças explorarem mundos diferentes dos seus, reais ou 

imaginários, que se aproximem de outras pessoas e de suas ideias, que as 

converte em exploradores de um universo que é construído com a imaginação. 

A Mala com uma grande variedade de livros ficará disponível no ambiente 

escolar, onde os professores a levarão para as dependências externas e 

internas para desenvolver o projeto de maneira lúdica e cultural de acordo com 

a necessidade de cada turma com a participação da comunidade escolar 

através de eventos culturais realizados na instituição para as crianças e 

quando for o caso com a participação das famílias, onde serão rtespeitados os 

critérios de segurança e o isolamento social. 

 

        Justificativa: A leitura tem o poder de transformar vidas, influenciar 

atitudes e revolucionar a forma de expressão de um povo. O indivíduo que 

sabe fazer uma leitura adequada não apenas do livro, mas do mundo a sua 

volta através do entendimento daquilo expressado na escrita inflencia todos ao 

seu redor. O hábito da leitura deve ser estimulado desde a mais tenra idade 
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para que o indivíduo aprenda que ler é algo importante e, acima de tudo, 

prazeroso. 

             A formação de crianças leitoras começa muito cedo, sendo a família a 

primeira instituição a promover e a cooperar  nessa formação. Alguns estudos 

põem em evidência o papel desempenhado pela família da criança, na 

formação do gosto pela leitura e de hábitos de leitura. 

Portanto a nossa meta durante este período é colocar a criança em contato 

direto com o mundo mágico da leitura, oportunizando-lhes não apenas 

obtenção de informações necessárias hoje e em seu futuro, mas 

proporcionando-lhes o prazer da descoberta através dos diversos tipos de 

textos trabalhados em cada sala de acordo com a faixa etária de cada um 

deles. 

             Pensando assim, desenvolveremos este projeto com o apoio da equipe 

da Creche e Pré Escola Ipê Rosa, sob a supervisão da Coordenação e Direção 

Pedagógica durante este período de Agosto a Dezembro do ano de 2021.  

              Durante o desenvolvimento deste Projeto: Contos para Criança Ler, 

Ouvir e Sonhar! Contaremos com o apoio da família, pois esta deve promover e 

facilitar o contato da criança com o livro e com outros materiais impressos, 

despertando nela o desejo e a curiosidade de ler e fazendo da leitura uma 

rotina de prazer. É comum algumas pessoas dizerem que não têm paciência 

para ler um livro, no entanto, é tudo uma questão de hábito, de transformar a 

LEITURA EM PRAZER. Vale lembrar que, é importante buscar outras obras de 

interesse, independentes do conteúdo desde que sejam apropriados à idade 

das crianças. 

              O diferencial deste projeto está em levar para a casa da criança, um 

material adequado a sua leitura, com isto fazer com que os pais também se 

envolvam com a atividade, visando proporcionar momentos agradáveis a toda 

a família, e esperamos também motivar a leitura em família. 

Objetivos: Aproximar as crianças do universo escrito e dos portadores de 

escrita (livros animados, gibis revistas) para que elas possam reparar na beleza 

das imagens, relacionarem desenhos e pinturas, algumas letras ou frases, 

manifestar sentimentos, experiências, ideias e opiniões. 
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     Objetivos Específicos:   

  Desenvolver na criança a facilidade de se expressar em 

público, inicialmente, perante aos colegas de sala; 

 Familirizá-los com histórias e ampliar seus repertórios; 

 Fazer com que construam o hábito de ouvir e sentir prazer 

nas sitauções que envolvam a leitura; 

 Incentivar às familias a realizar leituras simples e divertidas; 

 Levar a crinaça ainterpretar o que houve, responder de 

maneira lógica; 

 Levar o livro até a família e desenvolver o interesse das 

crianças pela leitura; 

 Manuseio e observação dos livros e leitura de imagens; 

 Proporcionar situações de leitura compartilhada definindo 

preferências e construindo critérios próprios para seleionar o 

que vão ler. 

 

Procedimentos:  
 

             Enviar informativo aos pais e/ou respoinsáveis para apresentação do 

projeto; 

              Criar espaço de Leitura coletivo, montada permanente para uso diário 

dentro do planejamento de aula; 

               As crinaças levarão a maleta para casa às sextas-feiras para 

desenvolver açleitiura em casa com a família com livro escolhidos por elas; 

               O projeto será norteado pela literatura infantil, que serão previamente 

selecionados pela equipe pedagógica da creche com o intuito de oferecer livros 

com bons textos, com gravuras que possibilitem o encantamento, enfim, livros 

que possuam conteúdos de qualidade e de acordo com cada faixa etária das 

crianças e /ou alunos; 

                O projeto será norteado pela literatura infantil, que serão previamente 

selecionados pela equipe pedagógica da creche com o intuito de oferecer livros 

com bons textos, com gravuras que possibilitem o encantamento, enfim, livros 

que possuam conteúdos de qualidade e de acordo com cada faixa etária dos 

alunos; 
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                Em casa com ajuda da família a história será contada a ele, o registro 

pode ser feito pelos alunos com desenhos, pinturas, montagens, corte e 

colagem, entre outros; 

               Na sala de aula, o aluno apresentará para os colegas o livro que 

levou, a professora pode ler o registrose quiser para a turma e desenvolver 

atividades (a critério de cada professor com o livro do dia). Sugestões: criar um 

mural expositivo com os livros escolhidos pelas crianças, desenho e pinturas 

livres, confecção de mini livros, dramatizações, entre outros. 

Avaliação: Através do registro das atividades realizadas no decorrer do 

projeto. 

Culminância: exposição dos registros das crianças e apresentações  no pátio 

organizadas pelo professor no mês de dezembro.  

 

Projeto Lendas e Folclore: 

     A história da humanidade é permeada por simbolismos resultantes das 

crenças e tradições de cada um dos povos que, através do contato e da 

variedade cultural existente, delineia sua historicidade e marca seus traços de 

identidade no mundo. 

     A experiência histórica de um povo constrói seu estilo de vida, suas 
tradições, costumes, crenças e, tais elementos interligados, formam sua 
cultura. 

Justificativa: O folclore é a expressão mais forte da maneira de viver de cada 

grupo social. Assim, levando em consideração a importância das 

manifestações culturais na vida da população e a necessidade de sua 

preservação, pensamos este projeto, na tentativa de perpetuar a cultura 

folclórica como importante elemento de identidade cultural. Portanto, o saber 

popular é um dos pontos de partida para o fazer pedagógico, buscando assim 

ampliar o conhecimento, compreensão e análise sobre o folclore brasileiro, 

através do diálogo com as crianças e/ou estudantes, de questionamentos a 

respeito de suas próprias experiências e vivências  sobre as diversas lendas, 

brincadeiras, jogos, brinquedos, parlendas, cantigas, músicas, adivinhas e 

trava-línguas, ente outros., levando-os a pensarem sobre essas questões de 

acordo com a faixa etária da criança. O Projeto terá duração de duas semanas. 



44 

 

 

Objetivos: 

 Valorizar as manifestações culturais; 

 Ampliar a linguagem oral e escrita; 

 Estimular o ritmo, a criatividade e prazer pelas cantigas de roda e 

danças folclóricas. 

 Adquirir e desenvolver a coordenação motora ampla e fina; 

 Despertar a curiosidade; 

 Estimular a autonomia 

 
   Estrutura/Recursos: 
 

Serão propostas atividades visando resgatar a cultura popular através 

de: lendas, parlendas, cantigas de roda, brincadeiras, trava-línguas e advinhas, 

entre outros. As atividades serão desenvolvidas de forma individual e coletiva 

com a interação das crianças e/ou aluno, professor, monitor, direção e 

coordenação pedagógica e aluno. 

As crianças serão incentivadas com as atividades propostas das 

manifestações da cultura popular brasileira, criarão desenhos e pinturas livres 

que possam ilustrar os textos (parlendas, trava-línguas, contos) trabalhados em 

sala referentes ao tema. 

Procedimentos: 

Conversa formal e registro (sondagem dos conhecimentos prévios); 

 Explicar o que é folclore: são lendas, parlendas, brincadeiras, 

adivinhas; 

 Pesquisar com pais lendas conhecidas;  

 Socializar as lendas na sala de aula, por meio de recontos; 

 Escolher por meio de votação as lendas preferidas dos alunos das 

crianças de acordo com a idade; 

 Dobraduras; corte e colagem; conto e reconto; 

 Fazer um levantamento dos trava-línguas conhecidos pela turma; 

 Socializar os trava-línguas e organizar fichas de leitura de cada um 

deles; 
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 Ler algumas adivinhas para turma, que tentam descobrir as 

respostas; 

 Representação de cantigas de roda e parlendas; 

 Confecção de móbiles referente as parlendas trabalhadas; 

 Vídeos infantis sobre a temática; 

 

Culminância: Será por meio de apresentações de brincadeiras e parlendas no 

pátio para todas as turmas.  

 

Avaliação: Por ser este um tema rico em conteúdos e atividades a serem 

desenvolvidas possibilitando um bom rendimento no trabalho dos conteúdos 

acima citados, conclui-se que esse é um tema relevante para o 

desenvolvimento das habilidades e competências já anteriormente citadas. 

Ocorrerá através da observação e participação, interação das crianças nas 

atividades propostas. 

Projeto  Música Reciclável 

 

Foi observado a necessidade de implementar o projeto pela importância  

de conscientizar as crianças para trabalhar de forma ludica a importância da 

sustentabilidade e da música no processo de ensino aprendizagem. 

 

 Justificativa: O objetivo, de acordo com a Secretaria de Educação, e o 

tema da Plenarinha” “Musicalidade das Infâncias: de cá, de lá, de todo lugar” é 

levar educação musical para dentro das escolas de uma forma lúdica e 

divertida, trabalhando também conceitos de sustentabilidade, meio ambiente, 

coletivismo e responsabilidade social, bem como o protagonismo infantil. 

Neste contexto, os educadores musicais fazem um show, no qual 

apresentam a diversidade dos sons e timbres, assim como as variadas 

possibilidades dos instrumentos musicais construídos a partir de materiais 

recicláveis. Além disso, e com a ajuda de educadores experientes na 

construção de instrumentos, as crianças conhecem as possibilidades musicais 

do próprio corpo e dos objetos do dia a dia, reaproveitados e com novos 

significados.  
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O Referencial Curricular Nacional (p.44) garante que a música é uma 

linguagem universal capaz de comunicar e expressar sentimentos e 

pensamentos. Ela está presente em diversas culturas em inúmeros eventos 

sociais como: festas, rituais, comemorações, manifestações cívicas, políticas, 

entre outros. Consideramos na proposta de ensino aprendizagem a diversidade 

e que se faz necessário ofertar espaço para que os alunos tenham a 

oportunidade em vivenciar a música de forma contextualizada e significativa.  

 

As canções fazem parte do universo infantil e nas instituições de educação 

infantil, atendem a vários propósitos que vão desde a hábitos relacionados à 

rotina escolar, assim como a memorização de conteúdos e2specíficos. 

Objetivos:  

 Despertar e desenvolver o gosto musical;  

 Favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso 

rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, memória, 

concentração, atenção, autodisciplina, do respeito ao próximo, da 

socialização e afetividade,  

 Contribuir para uma efetiva consciência corporal e de 

movimentação.  

 Incentivar hábitos, atitudes e comportamentos; 

 Compreender a importância da coleta seletiva; 

 Cuidar do meio ambiente e sua preservação; 

 Aumentar o vocabulário e o repertório de músicas, 

 Identificar novas formas de se expressar; 

 Comunicar sensações por meio da música; 

 Ampliar o repertório musical; 

 
Estrutura/Recursos: 
 

Serão propostas atividades visando incentivar a consciência da 

importância de cuidar do meio ambiente e a reutilização de materiais que 

podem ser reaproveitados através de sucatas, musicalidade, corte, colagem, 

conversas formais, vídeos educativos entre outros. As atividades serão 
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desenvolvidas de forma individual e coletiva com a interação das crianças e/ou 

aluno, professor, monitor, direção e coordenação pedagógica  

 
Procedimentos:  
 

 Promover uma roda de conversa com os alunos para conhecer o 

repertório musical de cada um deles e analisar seus conhecimentos 

prévios sobre os diversos instrumentos e ritmos musicais; 

 Uso de músicas na rotina escolar. Alguns exemplos são a música “Lavar 

as Mãos” (Arnaldo Antunes, 1995), para cantar antes do lanche e a 

música “Sai Preguiça” (Palavra Cantada, 2004) no início da aula; 

 Iniciar o tema sobre reciclagem, expondo para os alunos o conceito dos 

três Rs: Reutilizar, Reduzir e Reciclar. E nesta aula enfatizar para os 

alunos a importância de reciclar para diminuir os impactos sobre o meio 

ambiente; 

 Exibição de animações educativas com conteúdos sobre instrumentos 

musicais, como sugestão, o DVD “Abelhinha Listradinha” (2015); 

 Rodas de músicas com canções tradicionais; 

 Histórias e contos com teor musical: “A Flauta do Tatu” (Ângela Lago, 

2017) “Conheça a Orquestra” (Ann Hayes, 1991) “O Violino Mágico” 

(Eunice Braido, 2009); 

 Brincadeiras dirigidas com música e sons; atividades pedagógicas com 

temas musicais; 

 Que som é esse? Atividade de reconhecimento sonoro, com barulho da 

chuva, trovões, buzinas de carros, latido de cachorro, canto dos 

pássaros, entre outros; 

 Usar a música de forma interdisciplinar, aplicando-a com os eixos 

integradores, é possível explorar o alfabeto e sequências numéricas 

cantados, como sugestão.  Utilizar materiais concretos, como letras e 

números impressos; confecção dos números e letras com massa de 

modelar, caixa de areia, entre outros; 

 Histórias musicadas, acompanhadas de fantoches, como por exemplo, 

“O Macaco e a Velha”, “A Festa no Céu” e “Dona Baratinha”, A Cigarra e a 

Formiga - Fábula e Musicas -Desenho animado infantil com os Amiguinhos 
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  todas disponíveis na internet; 

 Perceber os níveis diferentes da fala: silêncio, cochicho, grito, entre 

outros. 

 Confecção de instrumentos sonoros, usando garrafa pet, latas, tubos, 

caixas, sementes, entre outros. 

 Apresentações musicais e teatrais. 

Culminância: 

Apresentação dos brinquedos confeccionados e das músicas e sons que 

os mesmos reproduzem e apresentação teatral com as turmas dos 

Períodos. 

 

 
Projeto Transição: “Um pulo para o lado de Lá” 

 
Durante toda a sua estadia no CEPI Ipê Rosa trabalha-se a construção 

da identidade e autonomia, proporcionando situações em que as crianças 

tenham a oportunidade de se reconhecer como indivíduo, de conviver, brincar e 

interagir, respeitar o outro, desenvolvendo habilidades e capacitando-o de 

cuidados consigo mesmo e capacidade de toamadas dfe decisões atingindo as 

metas da Educação infantil. 

        O principal compromisso do referido projeto, desde a sua 

genese, é fortalecer o acompanhamento das aprendizagens,a s necessidades 

entre as diversas transições existentes no ambiente escolar, a perspectiva de 

ciclos e o progresso dos estudantes nas aprendizagens, promovendo a 

articulação entre idades/anos/períodos/segmentos das etapas/modalidades, 

considerando contextos escolares diferentes dentro da treansição em uma 

mesma Unidade Escolar/Instituição Educacional parceira ou entre elas.  

Segundo a Base Curricular “para que as crianças superem” com 

sucesso os desafios da transição são indispensáveis um equilíbrio entre as 

mudanças introduzidas, a continuidade das aprendizagens e o acolhimento 

afetivo, de modo que a nova etapa se construa com base no que os educandos 

sabem e são capazes de fazer. 

 

Nesse  momento pandêmico, desenvolveremos novas estratégias e 

atividades que nos levem a trabalahar a transição de forma criativa, 
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acolhedora, transmitindo ao educando a segurança necessária. 

A família também tem papel fundamental ao participar da transição, 

transmitindo estabilidade e frimeza à criança, para que se sinta protegida e 

propensa a encarar as mudanças que se apresentam para que consigam lidar 

de forma saúdável com essa nova etapa da vida escolar. 

 

 Projeto Educação Financeira e Mundo Matemático: È preciso iniciar a 

alfabetização financeira de forma lúdica, por emio de brincadeiras e sabendo 

que atos valem mais que palavras. As crianças são excelentes observadoras, 

aprendem por imitação e lembram-se durante muito tempo das brincadeiras 

infantis. Elas reproduzem o meio social em que vivem, repetem gestos, 

comportamentos e até a fala dos adultos com os quais convivem. 

Assim, antes de começar a falar sobre dinheiro com suas crianças, procure 

perceber como as crianças lidam com as questões financeiras no cotidiano 

familiar. Como anda seu exemplo quando o assunto são as finanças da 

família?   

É preciso buscar um novo significado para as questões relacionadas ao 

dinheiro. As crianças possuem imensa capacidade de aprendizagem e 

concebem a vida com leveza e disposição para ir além. Nelas, as resistências 

são menores e a motivação é sempre alta. Então cabe aos adultos fornecerem 

ferramentas adequadas para que elas desenvolvam a inteligência econômica. 

O período desse projeto será de 02 meses com o público do Maternal II ao 2º 

Período. 

 

Objetivos:  

 Aprender a economizar e usar somente o necessário visando o 

futuro e emergências. 

 

        Objetivos Específicos: 

 Distinguir e associar moedas e compra; 

 Reconhecer e identificar moedas; 

 Reconhecer valor maior e menor; 

 Noção de poupar; 

 Fazer comparação com moedas e itens do mercado; 
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   Procedimentos:   

 Essa é uma dica valiosa para turmas do Maternal II ao 2º Período. Os 

professores podem separar momentos para falar sobre exemplos práticos do 

uso do dinheiro no dia a dia, principalmente quando as noções de matemática 

estiverem sendo abordadas em sala de aula. 

Os professores podem falar sobre a ida à padaria, ao supermercado e 

ao shopping, demonstrando como as coisas funcionam na prática e que os 

produtos valem o dinheiro poupado por cada um. Em síntese, descontos, 

pesquisas de itens e outras variáveis podem enriquecer a aula, que deve 

sempre se adequar à linguagem das crianças. 

A recorrência desses pequenos casos é uma forma de fortalecer 

conceitos de educação financeira, como emprestar, poupar, negociar, doar e 

investir. 

Confecção de cofres e caixas registradoras com materiais recicláveis, 

organizar cofrinho na sala de aula para programar um passeio com a turma, ou 

comprar um brinquedo coletivo por meio de gincanas e rifas, entre outros. 

 

Avaliação: será através das atividades desenvolvidas e o interesse das 

crianças nas atividades. 

 

Culminância: ocorrerá com o fechamento do projeto durante o período do 

Planejmento com a compra do brinquedo escolhido pelas crianças. 
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“Projeto Natal Solidário:” O sorriso de uma criança vale ouro” 

 

Independentemente de crenças individuais, uma coisa é inegável: o 

espírito natalino é contagiante, e a maioria das crianças adora essa época. As 

festas, a comida e os presentes são uma garantia de diversão e ansiedade 

que, muitas vezes, dura meses inteiros! Em meio a tanta expectativa, temos 

uma boa oportunidade de desenvolver o conceito de Natal solidário entre os 

pequenos. 

Ainda despertar a esperança, fé, confiança e o respeito entre as 

pesssoas que estão ao nosso círculos de amigos, parentes e comunidade em 

geral. Pensando nisso que os colaboradores  do CEPi Ipê Rosa desenvolve 

desde o ano de 2019 este projeto com objetivo de despertar o amor natalino e 

ainda, criar laços afetivos e de humanidade para as crianças, colaboradores, 

familiares de uma forma que perdure entre o ano todo e não somente no Natal 

ou em datas comemorativas. 
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15- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Apresentou-se até aqui o texto definitivo, mas não final do Projeto 

Político-Pedagógico do Centro de Primeira Infância Ipê Rosa. Não é o final 

porque o presente projeto é um texto vivo que tenta expressar em palavras um 

conjunto de ações, comportamentos, sentimentos e ideais que envolvem o 

dinâmico processo do “fazer pedagógico”. Todos os dias estaremos 

elaborando, executando e avaliando nossas ações em busca do sucesso 

escolar dos alunos aqui inseridos. Assim este não é o texto final, mas o inicial é 

ele que nos permitirá a constante reconstrução do planejamento que visa à 

garantia das aprendizagens a todos os alunos. 

Este representa à vontade coletiva do Centro de Primeira Infância 

Ipê Rosa, a identidade desta comunidade escolar. Assim, buscou-se expressar 

neste documento tudo o que foi apresentado, discutido, avaliado, aprovado e 

registrado como essência do trabalho desenvolvido nesta escola. 

Ao trabalhar com a Pedagogia de Projetos, explorando os 

Campos de Experiência do Currículo em Movimento da Educação Infantil da 

SEEDF: O eu, o outro e o nós; Corpo Gestos e Movimentos; Traços, sons, 

cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; e Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações, a escola tem como objetivo formar 

cidadãos autônomos e participativos na sociedade. Para conseguir formar este 

cidadão, é preciso desenvolver nos alunos a autonomia, a qual deve ser 

despertada desde a Educação Infantil. 
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Nossa equipe juntamente com a Comunidade Escolar fez o 

registro da construção e reelaboração da Proposta Pedagógica/2021, mas 

reconhecemos que a cada olhar, a cada leitura realizada pelos indivíduos que 

fazem parte do processo educativo surgirão sempre contribuições a serem 

feitas assim como também correções a serem analisadas. 

As propostas de atividades e Projetos comportam o 

desenvolvimento para a realização das atividades remotas e presenciais, bem 

como fica a cargo de adequações quando necessárias para atender de forma 

igualitária a nossa comunidade escolar. 

Este não é um documento acabado, e sim, em frequentes 

alterações de acordo com o entendimento comum, e repensando as propostas 

pedagógicas dentro do censo comum para todos os colaboradores, crianças e 

demais integrantes que fazem parte deste processo de ensino e aprendizagem 

direta ou indiretamente para desenvolvimento de um trabalho de qualidade. 
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