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1. APRESENTAÇÃO 

 
 

Na atual realidade de distanciamento social, para a elaboração do Projeto 

Politico Pedagógico(PPP) 2020/2021, foram utilizados recursos 

tecnológicos que tornassem possíveis a interação com todos os 

envolvidos). Ressaltamos que a comunicação com as famílias vem sendo 

realizados por meio das redes sócias, entre elas se destacam: Facebook, 

WhatsApp, Instagram, Messenger e Google Meet, pelos quais foram 

apresentadas os objetivos e atividades a serem trabalhados que 

reconheçam as crianças como indivíduos ativos capazes de, expressaram 

seus pensamento, duvidas e opiniões aflorando sentimentos e senso 

critico. Sabendo que a Educação Infantil, primeira etapa da Educação 

básica tem por competência “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 nº12. 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 

construção deste PPP evidencia a forma democrática e a parceria entre a 

comunidade e a escola que permitiu que esta fosse elaborada a partir de 

discussões debates e reflexões a cerca das situações vivenciadas no 

cotidiano da instituição familiar e educativo, que por seu resultado avaliativo 

oportunizou a estruturação e construção do PPP. Os momentos de 

interação com a comunidade escolar possibilita a qualidade do 

desenvolvimento do educando e endossa a formação integral primordial 

para a o surgimento de um futuro cidadão preparado para construir uma 

sociedade justa com direitos iguais a todos os cidadãos. O Projeto Politico 

Pedagógico  transpõe os rudimentos ás diretrizes apresentadas, aceitas e 

assumidas pelo CEPI Jabuti, que envolve a equipe docente, famílias e toda 

parte técnica da instituição, que posteriormente as verificações, e analises e 

reflexões de acordo com a legislação vigente para a educação em 

conformidade com a premência dos principais envolvidos desenvolve-se 
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1. – HISTÓRICO 

este PPP . O CEPI Jabuti traz as metas e objetivos a serem alcançados 

com a convicção de ofertar educação de qualidade abrangendo toda equipe 

pedagógica, alunos e comunidade no processo de ensino-aprendizagem, 

sendo contribuidor eficaz no desenvolvimento dos alunos. Enfatizamos 

dessa maneira que este Projeto Politico Pedagógico se faz apenas como 

delineamento das ações pretendidas a realizar-se no decorrer do 

atendimento as crianças e a comunidade pertencentes à instituição Lar 

Educandário Nossa Senhora Mont. Serrat- CEPI Jabuti. 

 

 

O CEPI Jabuti está localizado em Samambaia-Norte na cidade de Brasília-DF. 

Foi inaugurada em 2014, com o objetivo de atender aos filhos da comunidade, 

integrando-se a política social desta comunidade. Desde então, constituiu-se 

como um dos programas assistenciais vinculado à Secretária de Educação do 

Distrito Federal. O CEPI Jabuti vem buscando se consolidar como espaço 

educativo e com isso, fortalece sua identidade. Acreditamos que o objeto de 

conhecimento para as crianças é toda a realidade a sua volta, e a aproximação 

da mesma efetua-se de maneira integrada. Sendo assim, trabalhamos criando 

condições para que esta interação ocorra de forma prazerosa e lúdica, e que o 

conhecimento seja apresentado levando em consideração tanto às 

características individuais de cada criança, quanto às mudanças que ocorrem 

em cada faixa etária. Enfim, a equipe do CEPI Jabuti, busca promover o 

desenvolvimento pleno do ser humano nas suas mais diversas competências, 

principalmente nos primeiros anos de sua vida, a chamada primeira infância. 

Tem por finalidade ser referencial em excelência na Educação Infantil no 

Distrito Federal, propiciando experiências significativas para o desenvolvimento 

físico, psíquico, emocional, cognitivo e social de crianças desse ciclo etário, 

prevenir situações de violação de direitos e promover sua inclusão social, 

direcionada ao fortalecimento de laços familiares e a integração entre a criança 

e os demais membros das famílias e da comunidade. Aqui começa nosso 

trabalho, percebendo a necessidade de apoiar e incentivar as habilidades e os 

valores inerentes à criança pequena, respeitando sempre sua individualidade. 

 

1.1- CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA 
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O LAR EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT, é uma entidade 

privada, beneficente sem fins lucrativos. Foi fundada em 25 de março de 1965 

pelo senhor Dom Leonino Gomes Neto (+ 26/08/2014), com o sistema de 

orfanato (abrigo que funcionava como uma segunda família para as crianças 

com atendimento 24 h); de caráter, civil, tem personalidade jurídica própria 

registrada em todos os Órgãos Oficiais. Há 54 anos esta entidade tem por 

finalidade a Proteção Social Básica ou proteção da criança e famílias em 

situação de risco e vulnerabilidade, através de serviços prestados 100 % 

gratuitos. O Lar educandário Nossa Senhora de Mont Serrat, também visa 

atender a comunidade em sua faixa etária 0 meses a 05 (cinco) anos 

completos ou a completar até 31 de março conforme Legislação vigente, 

ofertando Educação Infantil e Pré-escola, através de profissionais qualificados 

e comprometidos em oferecer uma educação igualitária e de qualidade para a 

integração da família, e a comunidade para conhecer e participar do trabalho 

aqui desenvolvido. Situado na 3° AV- AE 07- MOD M/N- Núcleo Bandeirante- 

DF, O Lar Educandário Mont Serrat possui registro no Conselho de Assistência 

Social do Distrito Federal e Conselho dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, além do Título de Utilidade Pública Federal e Estadual e 

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. A Associação é uma 

sociedade sem fins lucrativos de caráter assistencial. A entidade através do 

Termo de Parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal propõe assegurar o respeito à condição peculiar da criança como 

pessoa em seu desenvolvimento, sendo este cognitivo, linguístico, social, 

emocional, estético, sensorial, físico e moral além de promover a estimulação 

psicossocial e por meio de atividades periódicas busca aprimorar e fortalecer 

os vínculos relacionais e comunitários junto às famílias. 

 

1.2- ESTRUTURA FÍSICA 

 

 
A organização dos espaços físicos é imprescindível para a realização do 

trabalho pedagógico e de todo processo de desenvolvimento da criança. O 

CEPI Jabuti compreende estes espaços como recursos e elementos 

necessários para o processo educativo, pois promovem estímulos, visuais, 
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motores, físicos, cognitivos favorecendo a aprendizagem. O CEPI Jabuti 

apresenta em sua estrutura física os seguintes: ocupa área de 1,2 mil metros 

quadrados. A estrutura física do CEPI Jabuti esta instalado em um espaço do 

GDF, com uma construção bem distribuída e organizada com locais definidos 

para cada tipo de atividade a ser realizado na instituição, contendo então 

secretaria, sala de coordenação, banheiro para funcionários, banheiro das 

crianças (Berçários e Maternal I) dentro de sala, dois banheiros externos e dois 

adaptados para PNE para as salas do Maternal II, 1º e 2º Período, cozinha, 

refeitório, sala de brinquedoteca, solário, sala de vídeo, pátio para recreação e 

eventos, também um vasto espaço de área verde. 
 

 

ESTRUTURA FÍSÍCA CEPI JABUTI 
10 salas de aulas 

Acesso à Internet 

Água da rede pública 

Água filtrada 

Almoxarifado 

Área verde 

Auditório 

Banda larga 

Banheiro adequado a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida 

Banheiro adequado à educação infantil 

Banheiro com chuveiro 

Biblioteca 

Cozinha 

Despensa 

Energia da rede pública 

Esgoto da rede pública 

Instalação de ensino 

Laboratório de informática 

Lixo destinado à coleta periódica 

Parque infantil 

Pátio coberto 

Pátio descoberto 

Refeitório 

Sala de diretoria 

Sala de leitura 

Sala de professores 

Sala de secretaria 
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ETAPAS DE ENSINO OFERTADAS 

1º GRUPO 2º GRUPO 

Modalidade Creche Modalidade Educação Infantil pré- 
escola 

Horário das aulas Período integral Horário das aulas Período integral 

Numero de turmas 04 turmas Numero de turmas 05 

 
 
 
 
 

2. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 
 

 

Atualmente o CEPI Jabuti atende um total de 174 crianças de 0 meses a 5 

anos de idade, que por força do DECRETO Nº 40.583, de 1º de abril de 2020, 

suspendeu as atividades escolares de forma presencial para enfrentamento a 

pandemia. Em 29 de maio de 2020, o GDF lança a PORTARIA Nº 129, que 

institui o Programa Escola em Casa DF. Dando inicio as atividades remotas, 

por meio da plataforma Google sala de aula, atividades estas que continuaram 

no ano de 2021. A As crianças são provindas de uma comunidade com classe 

social variada entre media e baixa, o atendimento na atual forma de ensino 

acontece em varias situações uma através da plataforma Google sala de aula 

onde, as famílias organizam seus horários para e dias para o acesso, a outra 

por grupos de Whatsapp, onde as crianças tem o suporte on line de 08h e 

17he30min de segunda à sexta-feira e aos sábados letivos remotos, a retirada 

de atividades impressas, além do atendimento individualizado sempre que 

houver necessidade, em todas estas situações seguem-se as orientações do 

Calendário Escolar da Secretaria de Educação do Distrito Federal, que também 

norteiam as propostas de atividades a serem desenvolvidas no decorrer do ano 

letivo. Perante a nova realidade de ensino faz se necessária à organização de 

todos os envolvidos para que as crianças sejam todas contatadas e inseridas 

em uma das formas de acesso a aprendizagem, através de busca ativa por 

meio de telefonemas, whatsapp, e-mail entre outras formas para o bom 

desenvolvimento do trabalho é primordial a inserção de, todas as crianças nos 

meios de ensino atuais. A plataforma é alimentada diariamente com atividades 

planejadas e elaboradas durante a coordenação pedagógica pela equipe 

docente da instituição de acordo com o Currículo em Movimento. O acesso à 

plataforma acontece por meio de e-mail e senha individual de cada aluno. 

Contudo nem todas as crianças conseguem acessar a plataforma o que nos 

leva a oferta de material impresso as famílias visando o acesso da criança ao 

aprendizado. A contabilização da frequência dos alunos inicialmente ocorreu 

por meio da devolutiva do material impresso e da realização das atividades na 

plataforma. Atualmente esta contabilização acontece pelo acesso as atividade 

na plataforma e a retirada do material impresso na instituição. A fim de evitar à 
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evasão escolar a equipe pedagógica do CEPI Jabuti frequentemente fará 

contato com as famílias oferendo apoio e orientação de acordo com a 

necessidade de cada uma, a equipe estará disponível para atender as famílias 

uma vez por semana ou mais em casos de extrema urgência. A instituição 

busca recursos e parcerias para promover ações solidarias com a as famílias 

As crianças atendidas são encaminhadas a instituição pela Coordenação 

Regional de Ensino de Samambaia que busca priorizar as famílias de baixa 

renda de maneira que os responsáveis possam estar seguros para desenvolver 

atividades em busca de renda familiar, tanto àquelas que convivem em 

situações de vulnerabilidade. Em tempos de atendimento remoto onde as 

crianças não foram atendidas de forma presencial, as famílias buscaram de 

maneira individual e com próprios recursos a segurança necessária de seus 

filhos (as) para que pudessem continuar realizando suas atividades laborais a 

fim de garantir o sustento da família. Contudo a instituição vem seguindo todas 

as orientações da Secretaria de Educação Distrito Federal e demais órgãos 

envolvidos na organização do trabalho educacional em tempos de pandemia. A 

busca para soluções de problemas com as dificuldades de algumas famílias ao 

acesso das atividades pedagógicas na Plataforma Google sala de aula, nos 

grupos de whatsapp e retirada de atividades impressas, quando a 

impossibilidade de uso a internet, seja por falta de recursos ou de habilidades 

de manuseio dos recursos tecnológicos, tem sido continua, e a instituição 

procura adaptar-se a realidade das famílias para que as crianças não sejam 

prejudicadas em nenhum aspecto, dentro do uso ao seu direito a Educação. 

Diante do retorno as atividades presencias, o atendimento no CEPI Jabuti 

retomara as configurações originais obedecendo ao horário de entrada as 

7he30min e de saída as 17he30min cumprindo com a obrigatoriedade de 10 

horas diárias oferecidas sem interrupções ou acréscimos. As famílias assistidas 

no CEPI Jabuti, além de provenientes do bairro Samambaia-Norte, também 

compõem comunidades próximas como: Taguatinga, Ceilândia e Riacho fundo 

IIAs crianças são enturmadas de acordo com a idade: 
 

 
FAIXA ETARIA TURMA Nº 

CRIANÇAS 
POR TURMA 

Nº 
PROFESSOR 
POR TURMA 

Nº MONITOR 
POR TURMA 

N º 
MONITOR 
VOLANTE 

zero meses ou a completar até 31 de 
março do ano da matrícula. 

Berçário I 08 01 01 01 

1 ano completo ou a completar até 31 de 
março do ano da matrícula. 

Berçário II 08 01 01  

2 anos completos ou a completar até 31 
de março do ano da matricula. 

Maternal I 21 O2 O2  

3 anos completos ou a completar até 31 
de março do ano da matrícula. 

Maternal II 22 01 01  

4 anos completo ou a completar até 31 
de março do ano da matrícula. 

1° Período 30 O1 O1  

5 anos completos ou a completar até 31 
de março do ano da matrícula. 

2° Período 30 01 01  
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Ensino Superior 
8% Escolaridade 

Ensino 
Fundamental 

20% 

Ensino Médio 
72% 

 

 
 
 

Com o objetivo de conhecer o perfil socioeconômico-cultural da comunidade na 

qual a escola está inserida e avaliar as motivações e necessidades foram 

realizadas reuniões pedagógicas junto às famílias, as quais têm filhos que 

estudam no Centro de Educação da Primeira Infância Jabuti. No âmbito 

socioeconômico e cultural entregamos questionários para os responsáveis 

pelos alunos, sendo que 80 pessoas entregaram o questionário e participaram. 

OS dados referentes à pesquisa após a tabulação chegaram-se aos seguintes 

dados: 30% das famílias moram em casa própria e 70% em casa alugada. 

Quanto ao nível de escolaridade 20% possui o ensino fundamental, 72% o 

ensino médio, 8% o ensino superior. 
 

Dos pais que trabalham fora e tem carteira assinada 22%, pais que não 

trabalham com carteira assinada 46% e não trabalham 22%. 
 

 

De acordo com a pesquisa 38 % das famílias sobrevivem com apenas 01(um) 

salário mínimo, 59% mais de 01(um) salário mínimo e 3% com menos de 

01(um) salário mínimo. 

2.1-CARACTERÍSTICAS SOCIAIS, ECONÔMICAS E CULTURAIS DA COMUNIDADE. 
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Em relação aos Programas Sociais do Governo 69% afirmam que não recebem 

bolsa família e apenas 31% recebem. 
 

Quanto à composição familiar de 2 a 5 membros 80%%, de 6 a 10 membros 

20% acima de 11 membros 0%. 
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2.2.1 Recursos Materiais didático-pedagógicos 
 
 

A instituição dispõe de recursos materiais que constituem um instrumento 

importante para o desenvolvimento da tarefa educativa, tendo em vista que 

auxiliam no alcance dos objetivos das atividades apresentadas as crianças, dos 

quais se destacam: 
 
 

 

RECURSOS MATERIAIS PARA ATIVIADADES PRESENCIAIS 

Aparelhos de som Jogos 

Brinquedos educativos Variedades de filmes infantis 

Brinquedos pedagógicos Variedade de blocos de encaixe 

Brinquedoteca Pneus 

Colchonetes Quadro branco 

Computadores Brinquedos de madeira que simulam feirinha 

DvD’s Materiais de sucata 

Espelhos Painéis expositivos 

Fantoches Brinquedos de madeira que simulas casinha 

Mobiliário apropriado Almofadas pedagógicas 

Tv Variedade de materiais pedagógicos 

Videoteca com variedades de livros infantis Tapetes educativos 

 

 
RECURSOS PARA ATIVIADES NÃO PRESENCIAS 

REDES SOCIAIS % 

WHATSAPP  

FACEBOOK  

E-MAIL  

ATIVIDADES IMPRESSAS  

 

 
2.2.1- Recursos Humanos 

 
 

CEPI Jabuti conta com uma equipe de colaboradores contratados pelo 

convênio Lar Educandário Mont Serrat. CNPJ N°00071159000105, que esta 

situado na 3° AV- AE 07- MOD M/N- Núcleo Bandeirante-DF. De acordo com a 

Contratação dos Profissionais das Leis do Trabalho CLT, Decreto Lei n°5.452 

de um de maio de 1943. Possui registro no Conselho de Assistência Social do 

Distrito Federal e Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, além do 

2.2-RECURSOS MATERIAIS, RECURSOS HUMANOS E ESPAÇOS PEDAGÓGICOS. 
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Título de Utilidade Pública Federal e Estadual e Certificado de Entidade 

Beneficente de Assistência Social. Associação é uma sociedade sem fins 

lucrativos de caráter assistencial. Todos os colaboradores contratados são 

avaliados por meio de processo seletivo com prova escrita e entrevista pessoal, 

a instituição preza pela segurança e qualidade do trabalho ofertado as crianças 

atendidas. Cada colaborador apresentar certificação, conhecimentos e 

habilidades especificam de acordo com a área e função que ira exercer na 

instituição. Preocupado em garantir a segurança de todas as crianças e Todo 

corpo funcional a instituição disponibiliza uniforme a cada colaborador. Os 

funcionários recebem uniforme de acordo com o cargo que ocupa dessa forma 

toda equipe trabalha uniformizada a fim de manter a organização e 

identificação de todos os colaboradores. 
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RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANTIDADES E FUNÇÕES 

Cargo Quant. Função 
 

Agente patrimonial 
02 Um Vigilante Patrimonial irá promover e preservar a segurança dos clientes, 

colaboradores, acompanhando a entrada e a saída de visitantes nas empresas. 

 

Auxiliar de cozinha 
01 O auxiliar de cozinha é a pessoa responsável por manter organizado o local e os 

equipamentos necessários para a preparação de alimentos em geral 

 

Auxiliar de serviços 
gerais 

 
02 

Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral, bem como serviços de entrega, 
recebimento, confecção e atendimento, utilizando os materiais e instrumentos 
adequados, e rotinas previamente definidas. 

Coordenado 
pedagógico 

 
01 

Coordena as atividades dos docentes da instituição e as disciplinas lecionadas, 
assegurando o cumprimento dos objetivos e conteúdos dos programas educacionais. 
Assessora a direção da escola no desenvolvimento de ações pedagógicas. 

 

Cozinheira 
01 Preparar alimentos sob supervisão de nutricionista, de modo que assegure a 

qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação da refeição a ser servida. Inspecionar 
a higienização de equipamentos e utensílios 

 

Diretora Pedagógica 
 

01 
Desenvolver sua equipe de professores, coordenadores, orientadores e funcionários 
no planejamento e execução das tarefas. Além de garantir uma gestão transparente e 
democrática, saber delegar é fundamental para dar conta do trabalho. 

 

Menor Aprendiz 
 

01 
O mais comum é que o jovem aprendiz desenvolva funções de assistência 
administrativa, secretariado e de escritório, adquirindo vivência e experiências 
corporativas. 

 

Monitoras 
12 Desenvolve atividades pedagógicas de acordo com planejamento conjunto, cuida da 

higiene pessoal das crianças, oferece e acompanha a alimentação das crianças, zela 
pelos cuidados gerais e segurança das crianças. Auxiliar o professor nas aulas teóricas 
e práticas. 

 

Nutricionista 
01 Acompanhar Alimentação Escolar, planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os 

serviços de alimentação e nutrição. Realizar assistência e educação nutricional a 
coletividade ou indivíduos 

 

Porteiros 
02 Zelar pela guarda do patrimônio, exercer serviço de vigilância; Percorrer 

sistematicamente inspecionando as dependências dos prédios; Proibir a entrada de 
pessoas e outras anormalidades no recinto escolar; Controlar fluxo de pessoas. 

 

Professoras 
09 Ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens 

significativas para as crianças; Acompanhar o desenvolvimento das crianças; Participar 
das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, encontros de formação, seminários e 
outros. 

 

Secretaria Escolar 
01 O Secretário é responsável por planejar, coordenar e executar todos os trabalhos 

administrativos da escola dentro dos prazos estabelecidos, e também de participar das 
reuniões pedagógicas e de gestão escolar, com parceria direta com o diretor. 

 
 

O CEPI Jabuti oferece uma carga horária de duas mil horas aula anual, 

desenvolvida em no mínimo duzentos dias letivos. Sendo distribuídas da 

seguinte forma: 

 
 
 
 
 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DAS HORAS 

CARGO QUANTIDADE CARGA HORÁRIA 
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2.2.5 ÁREA INTERNA 

Auxiliar de limpeza 02 40 horas semanais 

Auxiliar de cozinha 01 40 horas semanais 

Coordenador (a) pedagógico (a) 01 40 horas semanais 

Cozinheira 01 40 horas semanais 

Agente patrimonial 02 Escala 12x36 

Diretor (a) pedagógico (a) 01 40 horas semanais 

Menor aprendiz 01 20 horas semanais 

Monitor (a) 12 44 horas semanais 

Nutricionista 01 30 horas semanais 

Porteiro 02 Escala 12x36 

Professor (a) 09 40 horas semanais 

 

 
2.2.2 ESPAÇOS PEDAGÓGICOS 

 
 

Os espaços pedagógicos físicos do Cepi Jabuti são organizados em: salas de 

aulas, brinquedoteca, videoteca, parque de areia, anfiteatro, área verde, solário 

pátio coberto. Com o momento atual em que estamos vivenciando, os espaços 

pedagógicos foram ampliados, além dos físicos temos os virtuais que são: 

Facebook, grupos de Whatsapp, canais da SEDF e plataforma Escola em Casa 

DF (Classroom). Todos os espaços pedagógicos são importantes para o 

desenvolvimento integral da criança, portanto eles não se limitam à escola, 

todos os lugares são educadores. 

 
ESPAÇOS PEDAGÓGICOS 

 

2.2.3 ÁREA DE ACOLHIDA 

 
A área de acolhida acontece no pátio, que é um local coberto, espaçoso e 

equipado com bebedouros, onde as crianças têm espaço para brincar e são 

realizadas as apresentações e reuniões de pais. 

 
 

 

 

A área interna é composta por salas de atividades, videoteca e 

brinquedoteca. 

As salas de atividades é um local em que as crianças realizam a socialização, 

atividades e brincadeiras, é um espaço bastante arejado e possui mesas, 

cadeiras, quadros e armários. 
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Na videoteca as crianças assistem filmes educativos e tem um espaço para a 

realização de contação de histórias, possui televisão, tapete emborrachado, 

DVD, prateleiras com livros e brinquedos de madeira. 

A brinquedoteca é um espaço para realizar brincadeiras, explorar a imaginação 

e socializar, possui brinquedos educativos, tapete emborrachado e prateleiras 

de granito. 

 
 
 
 

2.2.6 ÁREAS EXTERNAS 

 

A área externa é composta por parque de areia, anfiteatro, solário e área verde. 

O parque de areia é um local de relaxamento que as crianças interagem, 

brincam, criam jogos e brincadeiras e exercitam a concentração, possui um 

escorregador, balanços e tanque de areia. 

No anfiteatro as crianças desenvolvem a expressão, imaginação, comunicação, 

interação e tem o estímulo à leitura, é um lugar aberto com degraus. 

O solário é uma área descoberta para as crianças tomarem sol e é localizado 

próximo às salas de atividades. 

A área verde é um ambiente descoberto onde às crianças têm contato com a 

natureza e exploram o ambiente, possui árvores e é um amplo espaço. 

 
 
 

3. -FUNÇÃO SOCIAL 
 
 

A criança é um ser social que nasce com capacidades afetivas, emocionais e 

cognitivas. Tem desejo de estar próxima às pessoas e é capaz de interagir e 

aprender com elas de forma que possam compreender e influenciar seu 

ambiente. Para se desenvolver, portanto, as crianças precisam aprender com 

os outros, por meio dos vínculos que estabelecem gradualmente, percebendo- 

se e percebendo os outros como diferentes, permitindo que possam acionar 

seus próprios recursos, o que representa uma condição essencial para o 

desenvolvimento da sua autonomia. 

A aprendizagem é um processo fundamental na vida do homem. É através dela 

que se desenvolvem os comportamentos que irão possibilitar a sobrevivência e 



15 
 

a adequação ao meio em que ele está inserido. Daí a importância do CEPI 

Jabuti, ser uma instituição de educação infantil com espaço de inserção das 

crianças nas relações éticas e morais, tem como missão promover a interação 

em suas práticas de educação e de cuidados entre os aspectos físicos, 

emocionais, afetivos, cognitivos, linguístico e social das crianças, estimulando 

seu desenvolvimento e respeitando a individualidade e a diferença entre elas. 

A escola de educação infantil primeira etapa da educação básica objetiva o 

desenvolvimento integral da criança nos aspectos físico, psicológico, intelectual 

e social, evidenciando a convicção de que o processo educacional se inicia no 

nascimento da criança e realiza-se como um processo contínuo que contribui 

para a formação do ser humano. 

A Proposta Pedagógica possibilitará introduzir mudanças planejadas e 

compartilhadas que pressupõem um compromisso com a aprendizagem, 

oferecendo uma educação de qualidade, para que as crianças e suas famílias 

sejam incluídas em uma vida de cidadania plena. 

Levar em conta os princípios éticos de autonomia, de responsabilidade, de 

solidariedade, do respeito ao bem comum. Tendo por base, ainda, princípios 

políticos dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da criticidade e do 

respeito à ordem democrática; dos princípios estéticos da sensibilidade, da 

criatividade, da ludicidade, da qualidade e da diversidade de manifestações 

artísticas e culturais. 

É de consenso que, apesar do desenvolvimento de aspectos afetivos, 

emocionais, cognitivos, físicos e sociais se darem ao longo de toda a vida, os 

primeiros anos têm repercussão fundamental na construção da subjetividade e 

da identidade. Ou seja, nesta fase, instalam-se as primeiras conexões 

neuronais sobre as quais todas as outras serão construídas. 

Nos primeiros anos, os estados emocionais, as relações de causa e efeito, as 

formas de lidar com as situações concretas estão em fase de constituição e 

podem consolidar a forma como a criança passará a ver o mundo e a si. Daí a 

importância de lhe proporcionar experiências que facilitem seu 

desenvolvimento. 
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Tudo isto deve acontecer num contexto em que cuidados e educação se 

realizem de modo prazeroso, lúdico, onde as brincadeiras espontâneas, o uso 

de materiais, os jogos, as danças e cantos, as múltiplas formas de 

comunicação, expressão, criação e movimento, o exercício de tarefas rotineiras 

do cotidiano e as experiências dirigidas que exigem o conhecimento dos limites 

e alcances das ações das crianças e dos adultos estejam contemplados. 

As múltiplas formas de diálogo e interação serão o eixo de todo o trabalho 

pedagógico que deve primar pelo envolvimento e interesse genuíno dos 

educadores, em todas as situações brincando, rindo, apoiando, acolhendo, 

estabelecendo limites com energia e sensibilidade, consolando, observando, 

estimulando e desafiando a curiosidade e a criatividade, através de exercícios 

de sensibilidade, reconhecendo e alegrando-se com as conquistas individuais e 

coletivas das crianças, sobretudo as que promovam a autonomia, a 

responsabilidade e a solidariedade. 

O trabalho pedagógico deverá ser construído e vivenciado em todos os 

momentos por todos os envolvidos no processo educativo do CEPI, 

organizando, criando ambientes e situações, o que irá contribuir decisivamente 

para que os bebês e as crianças maiores exercitem sua inteligência, seus 

afetos e sentimentos, constituindo conhecimentos e valores, vivendo e 

convivendo ativa e construtivamente. 

Quanto menor a criança, mais as atitudes e procedimentos de cuidados do 

adulto são de suma importância para o trabalho educativo que realiza com ela. 

Na relação estabelecida entre educador e criança, ela começa a perceber que 

sabe lidar com a realidade, que consegue respostas positivas, fato que lhe dá 

segurança e que contribui para construção de sua identidade. 

A instituição educacional é o espaço onde a diversidade e a inclusão, tornam- 

se reais, materializa-se a partir das relações que acontecem e são partilhadas 

entre todos os segmentos que compõem a comunidade escolar. 

A Constituição Brasileira de 1988, no Capítulo III, da Educação, da Cultura, 

Artigo 205 afirma que; 
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“A educação é direito de todos e dever do Estado e da 

família”. Em seu Artigo 208, prevê: [...] “o dever do Estado com a 

educação será efetivado mediante a garantia de “atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino””. 

 
As estratégias de adequação curricular dependerão das necessidades de cada 

criança e de suas características, diversificando-se ao longo do percurso 

acadêmico de cada uma. Dessa maneira acredita-se que trabalhar a inclusão 

na escola é um diferencial para melhora significativa das crianças portadoras 

de necessidades especiais, uma vez que contribui como uma ação inclusiva, 

filosófica e humanística para motivação e autoestima dos alunos especiais. 

Ensinar é marcar um encontro com o outro e inclusão 

escolar provoca, basicamente, uma mudança de atitude diante do 

outro, esse que não é mais um indivíduo qualquer, com o qual 

topamos simplesmente na nossa existência e/ou com o qual 

convivemos certo tempo de nossas vidas. Mas alguém que é 

essencial para nossa constituição como pessoa e como profissional e 

que nos mostra os nossos limites e nos faz ir além (FREIRE, 1999 p. 

69). Sob este olhar, a inclusão passa a se constituir como um 

movimento que visa à transformação da sociedade. 

 

Enfim,  o Projeto Politico Pedagogico, será um instrumento de grande validade, 

pois, evidenciará a importância do trabalho executado, onde a brincadeira, o 

lúdico, o artístico e o científico se confundirão, interpenetrará e se 

complementarão, formando um contexto em que a criança construirá os seus 

conhecimentos de maneira contínua e gradual, porque conhecimento não se 

constitui em cópia da realidade, mas sim, fruto de um intenso trabalho de 

criação, significação e ressignificação. 

 

4. - PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

 

Para orientar as unidades de Educação Infantil a planejar seu cotidiano, as 

Diretrizes apontam um conjunto de princípios defendidos pelos diversos 

segmentos ouvidos no processo de sua elaboração e que devem orientar o 

trabalho nas instituições de Educação Infantil. 
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Dada sua importância na consolidação de práticas pedagógicas que atendam 

aos objetivos estabelecidos, eles serão aqui apresentados em detalhes. São 

eles: 

Princípios éticos – valorização da autonomia, da responsabilidade, da 

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

culturas, identidades e singularidades. 

Princípios políticos – garantia dos direitos de cidadania, do exercício da 

criticidade e do respeito à ordem democrática. 

Princípios estéticos – valorização da sensibilidade, da criatividade, da 

ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais. 

Princípios da Gestão Democrática segundo Carlos Mota 

 
O processo de participação de todos os segmentos da comunidade escolar 
reforça a ideia de que a gestão democrática está para além da eleição de 
diretor ou da equipe de gestão, implica na participação da comunidade 
escolar, na definição e na implementação de decisões pedagógicas, 
administrativas e financeiras, por meio de órgãos colegiados e na eleição de 
diretor e vice-diretor da unidade escolar. (MOTA, 2014, p. 115). 

 

Pressupostos teóricos 
 

Integralidade: a educação integral é um espaço privilegiado para se repensar 
o papel da educação no contexto contemporâneo, pois envolve o grande 
desafio de discutir o conceito de integralidade. 

 

Intersetorialização: a Educação Integral políticas públicas de diferentes 
campos, em que os projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos 
sejam articulados, buscando potencializar a oferta de serviços públicos 
como forma de contribuição para a melhoria da qualidade da educação. 

 

Transversalidade: a ampliação do tempo de permanência do aluno na escola 
deverá garantir uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de muitas 
formas de ensinar, considerando os diversos conhecimentos que os alunos 
trazem de fora da escola. 

 

Diálogo Escola e Comunidade: as escolas que avançaram na qualidade da 
educação pública foram as que avançaram no diálogo com a comunidade. 

 

Territorialidade: significa romper com os muros escolares, entendendo a 
cidade como um rico laboratório de aprendizagem. 

 

Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando 
experiências e informações, com o objetivo de criar oportunidades de 
aprendizagem para todas as crianças, adolescentes e jovens. (Pressupostos 
Teóricos, 2013, p.28-30) 
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Educar para os direitos humanos, como parte do direito à educação, na 

fomentação de processos que contribuam para a construção da cidadania, do 

conhecimento dos direitos fundamentais, do respeito à pluralidade e à 

diversidade de nacionalidade, etnia, gênero, classe social, cultura, crença 

religiosa, orientação sexual e opção política, ou qualquer outra diferença, 

combatendo e eliminando toda forma de discriminação. 

Tais princípios representam o ideário de educação escolar vislumbrado por 

todos os que integram o CEPI Jabuti. 

A escola, como um todo, hoje é conhecida como parte inseparável da 

sociedade. Busca o conhecimento do mundo, construindo-o e partilhando 

ideias. Participa da construção de um universo mais harmonioso. Procura 

garantir o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) quanto 

ao desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 

liberdade e de dignidade. 

O Projeto Politico Pedagógico voltado para a integração dos saberes 

conhecidos, estimulados, produzidos e recriados, elege o “ato de brincar” 

espontâneo e/ou dirigido como sendo a atividade primordial da criança, pois 

por meio dele é possível se desenvolver: 

O CEPI Jabuti busca novos caminhos que acompanham as mudanças do 

cotidiano o respeito à dignidade e à liberdade a compreensão dos direitos da 

pessoa humana, do cidadão, do Estado, da família e dos grupos que compõem 

a comunidade. 

A democratização do saber, pelo qual é possibilitado ao aluno à apropriação e 

a transformação dos conhecimentos historicamente acumulados, como 

condição necessária à construção de uma escola sintonizada com o seu tempo 

e comprometida com uma sociedade em mudança; 

Colaborar no desenvolvimento de uma consciência ecológica de proteção 

ambiental e integração ativa do homem com o meio ambiente; 

A coparticipação, pelo qual a família, a escola e a comunidade, envolver-se-ão 

efetivamente na discussão e na definição de prioridades, estratégias e ações 

do processo educativo, enquanto instrumento essencial para a defesa da 

dignidade humana e da cidadania. 

O CEPI Jabuti pretende possibilitar a seus alunos uma educação de qualidade, 

preocupando-se com a emergência do presente e com a sobrevivência do 

futuro, de modo a valorizar o ser humano e sua ação no mundo de hoje e de 

amanhã, valorizar o homem, não no simples ressurgimento de valores antigos, 

mas principalmente na possibilidade do desenvolvimento; Valorizar o ser 

humano na sua capacidade de comunicar-se, de refletir, de argumentar, de 

solucionar problemas, de analisar as questões sociais e de propor novas 
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5.2-OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO 

saídas para os seres e o ambiente com responsabilidade, respeito, 

solidariedade e paz; Valorizar o comprometimento com uma educação 

inovadora e de qualidade; 

A escola de educação infantil - primeira etapa da educação básica - objetiva o 

desenvolvimento integral da criança nos aspectos físico, psicológico, 

intelectual, social, moral, ética e psicomotores, evidenciando a convicção de 

que o processo educacional se inicia no nascimento da criança e realiza-se 

como um processo contínuo que contribui para a formação do ser humano. 

Levando em consideração que a educação integral se dá além dos muros da 

escola, trazendo suas experiências e realidades do convívio familiar e da 

comunidade. Faz então necessário uma instituição que entenda a importância 

dos princípios da Integralidade, Transversalidade, Interserialização e 

Territorialidade. 

Quanto menor a criança, mais as atitudes e procedimentos de cuidados do 

adulto são de suma importância para o trabalho educativo que realiza com ela. 

Na relação estabelecida entre educador e criança, ela começa a perceber que 

sabe lidar com a realidade, que consegue respostas positivas, fato que lhe dá 

segurança e que contribui para construção de sua identidade. 

Tem como missão promover a interação em suas práticas de educação e de 

cuidados entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos, linguístico 

e social das crianças, estimulando seu desenvolvimento e respeitando a 

individualidade e a diferença entre elas. 
 

 
5. -MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO E DAS APRENDIZAGENS 

 

 
5.1-MISSÃO 

Escrever a missão 
 

 
 

Os objetivos definidos neste PPP-2021 possibilitam organizar o processo para 

alcance dos resultados projetados de acordo com o contexto social, econômico 

e cultural. 

Sistematizam também como o que conhecimento será trabalhado nos 

diferentes espaços e tempos para realizar a função social da escola. 

Oferecer condições adequadas ao desenvolvimento integral da criança, em 

seus aspectos: físico, psicológico, ético, cultural, sócio histórico, cognitivo, 

perceptivo-motor, afetivo e social. 
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 Os objetivos específicos apresentados a seguir contribuem para o 

alcance do objetivo geral e são inter-relacionados. 

 Promover a educação integral do educando; 

 Ministrar a Educação sem distinção de cor, sexo, nação, convicção 

religiosa ou classe social dos educandos, observadas a legislação e as 

normas especificamente aplicáveis; 

 Proporcionar ambiente de convivência harmônica baseado no respeito 

mútuo em todos os níveis do ambiente escolar. 

 Oferecer condições para o aluno desenvolver habilidades intelectuais e 

artísticas, estimulando as potencialidades individuais; 

 Promover condições de integração com a família, a fim de formar com 

ela parceria na educação dos filhos; 

 Criar oportunidades para que cada aluno reconheça em sua identidade 

pessoal à dimensão transcendente que o abre às realidades, às demais 

pessoas e ao mundo que o cerca; 

 Propiciar a formação do cidadão digno, respeitar as fases do 

desenvolvimento psicológico da criança e sua necessidade de brincar 

como meio de integração social e como fator de desenvolvimento 

psicológico e psicomotor; 

 Contribuir para que sua interação e convivência na sociedade sejam 

produtivas e marcadas pelos valores de solidariedade, de liberdade, de 

cooperação e de respeito; 

 Promover a ampliação das experiências e dos conhecimentos infantis, 

estimulando o interesse da criança pelo processo de transformação da 

natureza e pela dinâmica da vida social. 

 Desenvolver harmonicamente sua personalidade, oferecendo 

oportunidades de tornar-se melhor pessoa; 

 Adquirir atitudes e habilidades necessárias para a aprendizagem 

cognitiva e afetiva; 

5.2.1 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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6. -FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 

 Oferecer possibilidades que a família muitas vezes não tem condição de 

proporcionar; 

 Oportunizar o convívio com outras crianças, possibilitando descobertas 

de um novo centro social e intelectual; 

 Desenvolver a coordenação psicomotora e a prática de boa postura; 

 Desenvolver habilidades para a utilização dos meios de comunicação: 

linguagem, visão, audição, tato, etc; 

 Desenvolver o senso rítmico através da expressão individual e de grupo; 

 Adquirir hábitos de vida sadia em relação à higiene, alimentação e 

recreação; 

 Favorecer a socialização, a compreensão de ordens e instruções 

referentes às tarefas e disciplina; 

 Trabalhar a inclusão dentro e fora do ambiente educacional; 

 Favorecer a construção da autoestima; 

Avaliar constantemente. 

 
 
 

 

 

Na busca do aperfeiçoamento da honrosa missão de educar, com a qual nos 

comprometemos, norteiam-se as concepções teóricas deste Projeto nos 

pressupostos da Teoria Crítica e Pós Crítica alinhada com a visão constante no 

Currículo da Educação Básica da SEEDF. Dessa forma, incorporando 

conceitos como ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, 

capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação e 

libertação, currículo oculto e resistência da Teoria Crítica. 

E da Teoria Pós-crítica os campos de experiências como educação para a 

diversidade, educação para a cidadania, educação para a sustentabilidade e 

educação para e em direitos humanos. 

Ficou reconhecida a importância de se definir um Currículo que propicie a 

aproximação do conhecimento universal com o conhecimento local em torno de 

temas, questões e problemas inseridos nesta proposta pedagógica. 
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Nos encontros com o corpo docente, os debates promovidos pela 

Coordenadora sobre a Educação Integral resultaram na concordância com a 

proposta da SEEDF de que essa Educação deve compreender tempos, 

espaços e oportunidades educacionais. 

Tendo em vista a necessidade de um aprofundamento teórico-prático do corpo 

docente, bem como, da equipe pedagógica, apresentamos os principais 

elementos da Teoria Histórico-Cultural, da Pedagogia Histórico-Crítica e os 

passos da respectiva Didática. A Teoria Histórico-Cultural explica o 

aprendizado humano a partir de sua natureza social, a Pedagogia Histórico- 

Crítica empenha-se em colocar a educação a serviço da transformação das 

relações sociais e a Didática da Pedagogia Histórico-Crítica busca traduzir para 

a sala de aula o processo dialético – prática-teoria-prática-de elaboração do 

conhecimento científico. 

Desta forma, entendemos que a Teoria Histórico-Cultural e a Pedagogia 

Histórico-Crítica constituem um método eficiente de leitura de mundo e de 

análise da educação que se expressa numa Didática capaz de ser um 

instrumento significativo de elaboração do conhecimento científico na 

perspectiva da transformação social. (Scalcon, 2002, p.103) 

O objetivo principal do estudo deste material é possibilitar ao professor a 

compreensão do seu papel fundamental no processo de ensino e 

aprendizagem, à luz destas teorias, com vistas à apropriação efetiva dos 

conhecimentos científicos e à formação humana de nossos alunos. 

Vigotski utilizou princípios e métodos do materialismo histórico-dialético o qual 

busca compreender a realidade a partir de suas contradições e dentro do 

processo histórico em constante transformação para organizar o novo sistema 

psicológico. Seus estudos foram profundamente influenciados pelas ideias de 

Marx e Engels (2000 p 139). 

É precisamente a modificação da Natureza pelos homens (e não unicamente 

a Natureza como tal) o que constitui a base mais essencial e imediata do 

pensamento humano; e é na medida em que o homem aprendeu a 

transformar a Natureza que sua inteligência foi crescendo. A concepção 

naturalista da história [...] encara o problema como se exclusivamente a 

Natureza atuasse sobre os homens e como se as condições naturais 
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determinassem, como um todo, o seu desenvolvimento histórico. Essa 

concepção unilateral esquece que o homem também reage sobre a 

Natureza, transformando-a e criando para si novas condições de existência. 

(grifos do autor). 
 

A Teoria Histórico-Cultural de Vigotski, em sua gênese, pressupõe uma 

natureza social da aprendizagem, ou seja, são por meio das interações sociais 

que o indivíduo desenvolve suas funções psicológicas superiores. 

O aprendizado humano pressupõe uma natureza social específica e um 
processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual daqueles 
que as cercam. 

 

Entre aprendizagem e desenvolvimento existem relações complexas: 

 
O aprendizado das crianças começa muito antes de elas frequentarem a 

escola. O aprendizado e desenvolvimento estão inter-relacionados desde o 

primeiro dia de vida da criança. 

De acordo com Eidt e Tuleski (2007, p.7), “aprendizagem e o desenvolvimento 

constituem uma unidade dialética, onde a aprendizagem impulsionando o 

desenvolvimento, por sua vez gera novas aprendizagens mais complexas, 

infinitamente”. 

Isso significa que a aprendizagem precede o desenvolvimento, ou seja, a 

aprendizagem é a força impulsionadora do desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores no indivíduo. 

Segundo Vigotski (2007), “o bom aprendizado é somente aquele que se 

adianta ao desenvolvimento”. 

Assim, o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento: 

 
Aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o aprendizado 

adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental 

e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de 

outra forma, seriam impossíveis acontecer. Assim, o aprendizado é 

um aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento 

das funções psicológicas culturalmente organizadas e 

especificamente humanas. (VIGOTSKI, 2007, p.103). 
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Tempos em que todas as atividades são educativas e curriculares, sejam 

esportivas, de lazer, culturais, artísticas, de comunicação, de educação 

ambiental ou inclusão digital. Conscientes de que essa compreensão de tempo 

escolar exige níveis mais complexos e flexíveis de organização dos trabalhos 

pedagógicos estabelecidos os horários, planejamentos, prazos e execução de 

tarefas na carga horária curricular para propiciar vivências multidimensionais 

distribuídas de forma articulada e integrada sempre buscando “que a criança 

goste da escola, queira estar na escola”. Nesse ideal, fundamenta-se o tema 

gerador Cuidar, brincar e Educar desta proposta pedagógica. 

O cuidar inclui todas as atividades ligadas ao cotidiano de qualquer criança: 

“alimentar, lavar, trocar, proteger, consolar”, em resumo atitudes e 

procedimentos que tem como objetivo atender às necessidades da criança no 

seu delicado e importante processo de crescimento e desenvolvimento. O 

brincar oferece condições para que a criança exerça sua criatividade de forma 

diversificada. Enquanto brinca a criança amplia seu conhecimento ao criar 

situações imaginárias reproduzindo simbolicamente as experiências 

vivenciadas em família e na sociedade. 

O educar entrelaça todos os momentos do dia, remete a situações de cuidado, 

brincadeiras, de diálogos entre crianças e adultos e crianças entre si. São as 

aprendizagens orientadas de forma integrada. Quanto aos Espaços, a escola 

se torna uma articuladora e organizadora de muitas outras oportunidades 

educacionais na comunidade. 

A escola é o ambiente que recebe diferentes sujeitos (origens diversas, 

histórias, crenças e opiniões distintas) que trazem discursos que colaboram 

para efetivação e transformação da prática pedagógica. Na elaboração desta 

proposta o diálogo com a comunidade é importante para compreender a 

finalidade e se sentir participante da escola que também lhe pertence. Quanto 

ao item oportunidades Educacionais, é importante garantir direitos e 

oportunidades para todos. É preciso garantir a aprendizagem de todos. 

Assim, ressaltamos os princípios da Educação Integral, tal como apresentados 

pela SEEDF: 
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. Integralidade 
 

. Transversalidade 
 

. Diálogo escola-comunidade 
 

. Territorialidade 
 

. Trabalho em rede 
 

Finalmente, o Currículo baseia-se na Pedagogia Histórico- crítica e na 

Psicologia histórico-cultural porque não pode desconsiderar o contexto social, 

econômico e cultural dos estudantes. 

 
 
 
 

7. -ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 

 

No CEPI Jabuti, o trabalho pedagógico compreende o atendimento a 9 turmas 

incluindo berçários I e II, maternal IA e IB, maternal IIA e IIB, 1° período “A” e 

“B” e 2°período todas as atividades teóricas- práticas desenvolvidas pelos 

profissionais para a realização do processo educativo escolar. A coordenação 

pedagógica é realizada às segundas-feiras, no horário de 08h00min as 

12h00min para a equipe de professores. A coordenação pedagógica no biênio 

de 2020/2021 ocorreu de forma remota e presencialmente com os devidos 

cuidados sanitários de acordo com a OMS. Durante o momento da 

coordenação as professoras desenvolvem os planejamentos das aulas virtuais, 

além de confecção dos recursos pedagógicos a serem utilizados nas aulas e 

organização dos diários de classe, além de situações aleatórias referentes ao 

trabalho pedagógico. A seguir são explicados como ocorre à inserção, o 

acolhimento, a adaptação, e as rotinas do trabalho pedagógico. 

 
 
 

7.1- MATRÍCULAS 
 

 

A metodologia de atendimento do CEPI Jabuti baseia-se nos seguintes 

procedimentos; 

A criança é encaminhada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, em 

seguida é matriculada, mediante a apresentação da Certidão de Nascimento, 
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Cartão de Vacinas (cópias que ficam arquivadas) e o preenchimento de uma 

ficha contendo dados da criança e da família. 

- A criança, passa a receber, portanto, um atendimento onde são trabalhadas 

atividades que provam de forma equilibrada e equitativa a manifestação 

espontânea das propriedades artísticas e de coordenação viso- motora da 

criança, a fim de aproveitá-las como formas de trabalho e desenvolvimento. 

O direito à proteção conforme preconiza o artigo 2º da Lei Orgânica de 

Assistência Social (Lei 8.742 de 7 de dezembro de 1993) e a promoção dos 

direitos e garantias de que são titulares as crianças, de conformidade com os 

dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei8. 069, de 13 de 

junho de 1990) encontram-se assegurados pela entidade através do Convênio 

com a Secretaria de Estado de Educação do DF, respeitando-se a condição 

peculiar da criança como pessoa em seu desenvolvimento cognitivo, 

linguístico, social, emocional, estético, sensorial, físico e moral e promover a 

estimulação psicossocial. 
 
 
 

 
7.2- PERÍODOS DE ACOLHIMENTO E INSERÇÃO 

 

Os contatos com a família, conforme descrito no item anterior, proporcionam 

informações importantes para a fase de acolhimento e inserção da criança na 

escola e possibilitam um atendimento mais qualificado para cada criança. 

Dessa forma são registradas situações tais como: 
 

 Dados referentes à alimentação, sono e repouso, eliminações (urina e fezes), 

recreação e condições de moradia; 

 Informações sobre problemas, doenças e hospitalizações anteriores; 

 Informações sobre a saúde atual da criança se apresenta algum tipo de alergia; 

 Local onde se faz acompanhamento de saúde e vacinação. 
 

 
7.3- ROTINAS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 
 

No CEPI jabuti, a rotina diária é estabelecida de acordo com as Orientações 

Pedagógicas para o Convênio e o Currículo em Movimento. 

Durante todo o dia, em cada sala, as crianças são atendidas por uma 

professora e uma monitora sob a orientação da Coordenadora Pedagógica que 

realizam atividades de forma lúdica seguindo o Currículo em Movimento da 

Educação Básica da SEEDF. 
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A criança na primeira infância encontra se no período das representações 

mentais. As atividades lúdicas podem favorecer o símbolo e auxiliar a criança 

no seu desenvolvimento. 

De acordo com Oliveira (1990), “as atividades lúdicas são a essência da 

infância”. Por isso, foi preciso que houvesse uma profunda mudança da 

imagem da criança na sociedade para que se pudesse associar uma visão 

positiva a suas atividades espontâneas, sugerindo como decorrência à 

valorização dos jogos e brinquedos. Enfim, brincar é uma necessidade básica 

assim como é a nutrição, a saúde, a habitação e a educação. Brincar ajuda a 

criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social, pois, através 

das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, relaciona ideias, estabelece 

relações lógicas, desenvolve a expressão oral e corporal, reforça habilidades 

sociais, reduz a agressividade, integra-se na sociedade e constrói seu próprio 

conhecimento. 

Portanto, o desenvolvimento infantil se encontra particularmente vinculado ao 

brincar, uma vez que este último se apresenta como a linguagem própria da 

criança, através da qual lhe será possível o acesso à cultura e sua assimilação, 

num movimento dialético característico do processo de crescimento e 

amadurecimento. 

Neste sentido, o brincar se apresenta como fundamental tanto ao 

desenvolvimento cognitivo e motor da criança quanto à sua socialização, sendo 

um importante instrumento de intervenção em saúde durante a infância. 

A criança leva muito a sério sua brincadeira, no sentido de que os trabalhos de 

reflexão e de criação são elementos constantes no ato de brincar. No entanto, 

com as pressões do cotidiano, com a consideração do jogo contrário ao 

trabalho, com a visão de que a escola é um espaço de trabalho e que brincar é 

uma perda de tempo, a criança parece estar perdendo seu espaço de brincar, 

tanto interna quanto externamente, além de ver entregue a julgamentos de 

mérito o próprio ato de brincar. 

O autor preconiza ainda que qualquer coisa pode ser realizada de maneira 

lúdica, seja qual for a “categoria” ou o nível de atividade envolvida, e é possível 

que adultos e crianças mudem dentro de uma mesma situação, de lúdico para 

sério, e vice-versa. O mais importante é que isso pode, ou não, ficar óbvio para 

um observador. 

Segundo Oliveira (2000), é improvável que as crianças consigam se expressar, 

devido a constrangimentos temporais e interpessoais, de forma tão 

competente, consistente e aberta como fazem em casa. Os professores 

encontram outros 17 problemas quando tentam avaliar o que a criança 

realmente está aprendendo a partir do comportamento de brincar exibido, 

ficando claro que as crianças ocupadas com uma atividade raramente 



29 
 

conseguem participar de conversas intelectualmente desafiadoras, porque sua 

atenção está dirigida para a tarefa. 

Os professores precisam inferir, a partir de suas atitudes externas, 

concentração, expressões faciais, motivação aparente, e assim por diante, qual 

está sendo sua provável aprendizagem; de outra maneira, como eles podem 

saber que ensino e aprendizagem são necessários. 

Relembrando que brincar é um direito fundamental de todas as crianças no 

mundo inteiro, cada criança deve estar em condições de aproveitar as 

oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas necessidades básicas 

de aprendizagem. A escola deve oferecer oportunidades para a construção do 

conhecimento através da descoberta e da invenção, elementos estes 

indispensáveis para a participação ativa da criança no seu meio. Associar a 

educação da criança ao jogo não é algo novo. 

Para Oliveira (1990), as atividades lúdicas são a essência da infância. Por isso, 

ao abordar este tema não podemos deixar de nos referir também à criança. Ao 

retornar a história e a evolução do homem na sociedade, vamos perceber que 

a criança nem sempre foi considerada como é hoje. Antigamente, ela não tinha 

existência social, era considerada miniatura do adulto, ou quase adulto, ou 

adulto em miniatura. Seu valor era relativo, nas classes altas era educada para 

o futuro e nas classes baixas o valor da criança iniciava quando ela podia ser 

útil ao trabalho, colaborando na geração da renda familiar. 
 
 

 

7.4 - MOMENTOS DO SONO 
 
 

O momento do sono é necessário, pois precisa ser atendida uma média de 

descanso em cada período etário. Deve ser respeitado para as crianças, mas 

não imposto para todas elas, pois existem no CEPI Jabuti, crianças que sentem 

a necessidade de dormir de uma a duas horas e outras de apenas um 

momento de relaxamento e descanso, um pequeno cochilo e há ainda as que 

não dormem. 

Esse momento acontece na própria sala de sala, quando se cria um ambiente 

calmo, aconchegante, coloca-se os colchonetes devidamente forrados, fecham- 

se as cortinas, faz-se silêncio absoluto para um descanso tranquilo. Todo esse 

momento é supervisionado pelas monitoras ou professora da sala. 
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Proporcionam-se também atividades silenciosas para as crianças que não 

quiserem ou não conseguem dormir. É conversado e combinado com a turma 

que esse é um momento em que falamos baixo e não fazemos barulho para 

não acordar os amigos, também vai construindo o entendimento sobre essa 

rotina. Dá muito certo! Algumas crianças, que, antes, não dormiam, passaram a 

querer a soneca e outros ficaram mais tranquilos para desenvolver suas 

atividades. 

 
 
 

7.5- HÁBITOS DE HIGIENE 
 

 

Os hábitos de higiene são estimulados e acontecem diariamente, 

supervisionados e orientados com muita calma e cautela, observando a 

necessidade da criança, se eventual ou normal. 

No CEPI, compreende as ações de escovação, banho, lavagem das mãos 

após usar o banheiro e antes das refeições. É muito importante porque 

oportuniza observação de casos de maus tratos ou abusos, que devem ser 

imediatamente comunicados à Direção para as devidas providências. 

Os hábitos em relação à higiene, além de ser um meio de defesa contra 

doenças, são grandes aliados na estruturação da personalidade da criança. 

As crianças na faixa etária de dois anos, por brincarem no chão e por terem o 

habito de levar vários objetos na boca, tem uma grande possibilidade de 

contrair infecção, sendo preciso estar orientando a criança, assim como 

escovar os dentes, pentear os cabelos, tomar banho, lavar as mãos, colocar 

lixo no lugar certo, são hábitos de higiene que a criança aprende com a família, 

escola e comunidade. 

Segundo os PCN (1997, p.107), a higiene corporal é tratada como condição 

para a vida saudável. A aquisição de hábitos de higiene corporal tem início na 

infância, destacando-se a importância de sua prática sistemática. A infância é 

uma das fases mais decisivas na construção de condutas e a escola como uma 

instituição social é privilegiada pelo fato de poder desenvolver trabalhos 

sistematizados e contínuos. 
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É importante que as crianças tenham noções de higiene, pois quando as 

mesmas não têm essas noções acarretam problemas que podem interferir no 

seu desenvolvimento pessoal. O aluno precisa responsabilizar-se com 

crescente autonomia por sua higiene corporal, percebendo-a como fator de 

bem-estar e como valor da convivência social. Portanto faz-se necessário 

contribuir com medidas práticas para que os alunos possam ter autonomia no 

cuidado com o corpo, como por exemplo, lavar as mãos antes das refeições e 

após as eliminações, limpeza de cabelos e unhas, higiene bucal e banho diário; 

favorecendo assim a saúde individual e coletiva. É fundamental que os alunos 

conheçam bons hábitos, mas não basta apenas informá-los é preciso trabalhar 

a aquisição desses hábitos, para que dessa forma possam desenvolvê-los. 

 
 
 

7.6 - ESCOVAÇÕES 

 

A higiene oral acontece sempre após as refeições sob a supervisão e 

mediação das monitoras e professoras. As crianças possuem escovas 

identificadas e utilizam pasta infantil apropriada. Antes das refeições, após o 

uso dos sanitários e atividades que a torne necessária, tais como brincadeiras 

com tinta e parquinho. 

 
 
 

7.7 - BANHOS 

 

O banho acontece sempre no período vespertino. Cada aluno tem sua própria 

toalha, sendo utilizado coletivamente o sabonete líquido, shampoo e 

condicionador. As crianças se lavam, se enxugam e se vestem com o auxílio 

das monitoras e professoras, mas sempre se preocupa em estimular a 

autonomia e independência da criança. Os alunos do maternal II º A, IIºB, 1ª 

período e 2º tomam banho no banheiro grande (coletivo) por ordem de turma 

os Maternais começam em seguida 1º período e logo depois o 2º período. Os 

alunos do berçário tomam banho pelo menos 3 vezes por dia por serem bebes, 

separam-se, em cada turma, as meninas dos meninos, sendo que as meninas 

são as primeiras a tomarem banho, após o banho dirigem-se para sua sala, 
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onde uma das educadoras aguarda para pentear os cabelos, sendo que cada 

criança tem o seu pente identificado. 

 

7.8 - RELAÇÕES ESCOLA COMUNIDADE 

 
As reuniões são programadas e acontecem de acordo com o calendário 

escolar da SEEDF. A metodologia de operacionalização da instituição oferta a 

maior participação das famílias em todo o processo, considerando seus 

interesses, capacidades e potencialidades aliadas às possibilidades e 

viabilidade do desenvolvimento de atividades envolvendo as famílias. Desse 

modo procede-se, no primeiro momento, o levantamento do grupo para 

reflexão e discussão sobre a sua realidade de vida para, em sequência, realizar 

o levantamento de interesses. A etapa seguinte é a inserção das famílias nas 

atividades com o necessário acompanhamento técnico. A última etapa é de 

avaliação das ações e elaboração de proposições para a continuidade do 

trabalho educativo iniciado. São realizadas atividades como palestras sobre o 

desenvolvimento infantil, oficinas pedagógicas promovendo interação 

pais/crianças por meio de jogos e brincadeiras, etc. com a perspectiva de 

promovê-las e apoiá-las nos cuidados com seus filhos. São realizados também 

passeios e visitas a monumentos históricos e espaços de lazer. A escola tem o 

importante papel de inserir a criança em um contexto de mundo que é 

diversificado em valores, culturais, religiões e ideias. O desafio é oferecer 

condições para que a criança aprenda a conviver com sua própria cultura, 

valorizando e respeitando as demais, bem como desenvolvendo sua 

consciência crítica acerca da formação da cidadania, dignidade, moralidade, 

formação de hábitos, valores e atitudes. Para vencer esse desafio a Escola 

disponibiliza os Materiais e Atividades que oportunizam diversas oportunidades 

de aprendizagem. 

 

7.9- MATERIAIS 

 
A IEP fornece materiais que são usados de maneira dinâmica, apropriada à 

faixa etária e aos objetivos da intervenção pedagógica. Materiais como objetos, 

livros, impressos de modo geral, brinquedos, jogos, papéis, tecidos, fantasias, 
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tapetes, almofadas, massas de modelar, tintas, produtos infantis de higiene 

pessoal, pratos, talheres, copos, toalhas, colchão, cobertores, etc. 

Os materiais são de diferentes tamanhos, cores, pesos e texturas para o uso 

individual ou coletivo, recicláveis, industrializados e artesanais. 

 
 
 

7.2.1- ATIVIDADES 

 

Cada atividade é um momento para explorar e trabalhar os aspectos da 

aprendizagem, como por exemplo: 

- Higiene pessoal: conhecimento e valorização de seu corpo, autoestima; 
 

- Hora das refeições: fraternidade, agradecimento pelos alimentos, pela vida, 

repartir, ser solidário; 

- Observação dos fenômenos naturais: a beleza de um dia de sol, o 

aconchego, a vida que traz a chuva; 

- Passeios para observar a natureza e a paisagem: proteção e preservação da 

natureza e da vida; 

- Eventos festivos e comemorações: integração das famílias, valorização da 

comunidade e sua cultura. 

- Sala de aula: compreender o mundo e aprender normas de conduta que 

regem a interação social. 

- Economia verde: plantio de sementes nos canteiros da horta. 
 

-Brincadeiras e jogos coletivos ou individuais: respeito ao outro, conhecimento 

de limites e regras, socialização, diversidade cultural. O brincar permeia a 

própria existência humana, porém, durante os seis primeiros anos, a criança 

utiliza-se dessa linguagem para se expressar e para compreender o mundo e 

as pessoas. Ela desenvolve, gradativamente, competências para compreender 

e/ou atuar sobre o mundo. O brincar é para a criança uma possibilidade de se 

ter um espaço em que a ação ali praticada é de seu domínio, isto é seu próprio 

guia, ela age em função de sua própria iniciativa. Na Creche Jabuti, quando a 

criança brinca, ela se percebe como um sujeito de direitos e de deveres; ela 

está em um grupo, tem que conviver e negociar com ele o tempo todo e as 

brincadeiras e as interações, dirigidas ou não, se misturam todos os dias. A 

brincadeira e/ou jogo proporciona benefícios indiscutíveis no desenvolvimento 

e no crescimento da criança. Por seu intermédio, ela explora o meio, as 

pessoas e os objetos que a rodeiam, aprende a coordenar variáveis para 
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conseguir um objetivo, aprende e aproxima os objetivos com intenções 

diversas e com fantasia expressa seus sentimentos e emoções. 

 
 
 
 
 

7.2.2- TIPOS DE RECURSOS 
 
 

Música 

 

Filmes 
 

 

Pátio 

 

Solário 

 

Brinquedoteca  

 

Plataforma Google Classroom  
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Facebook  

 

Whatsapp  

 

 
 
 
 

8. - CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO. 

 

A Reunião ocorre semestralmente onde o primeiro encontro acontece no início 

do ano letivo onde é passado para os pais o funcionamento integral e toda a 

rotina, são apresentada toda a equipe do CEPI Jabuti, bem como falado de 

todo o andamento pedagógico. 

A avaliação do processo ensino-aprendizagem deverá ser vista como um 

diagnóstico do desenvolvimento do aluno na relação com a ação dos 

educadores e na perspectiva do aprimoramento do processo educativo. Deverá 

ser entendida como um processo contínuo de obtenção de informações, 

análise e interpretação da ação educativa. A avaliação também é formativa, no 

sentido de que possibilita às crianças acompanhar suas dificuldades e suas 

possibilidades ao longo de seu aprendizado. Dessa forma, o professor 

compartilhará com elas seus avanços e possibilidades de superação das 

dificuldades. 

De acordo com essas definições, a avaliação no CEPI Jabuti contínua de forma 

sistemática, e se destina a auxiliar o processo de aprendizagem, a fortalecer a 

autoestima das crianças, bem como o seu desenvolvimento biopsicossocial. É 

feita mediante o acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, 

sem o objetivo de promoção, como por exemplo, a sanfona do grafismo, um 

processo feito mensalmente, que consiste em solicitar à criança que faça um 

autorretrato, e ao final do ano, são colados lado a lado, de forma a serem 

dobrados e formarem uma sanfona, com o objetivo analisar o desenvolvimento 

do grafismo. 

Como forma de registro do processo escolar, as professoras regentes 

elaboram um relatório descritivo (RDIA) acontece de forma semestral e aborda 

os aspectos afetivo, emocional, psicomotor e cognitivo do aluno. Além disso, 

nos diários de classe registram-se mensalmente as observações relevantes de 

cada criança. 
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Nesta unidade a avaliação acontecerá de forma sistemática, diagnóstica, 

processual, contínua, levando em conta todo o processo de forma cooperativa, 

integrada, coletiva, envolvendo a participação de toda a comunidade escolar de 

modo que constantemente possamos tomar decisões, incluindo novas ideias 

referentes ao processo de ensino e aprendizagem. 

Para tanto serão levados em consideração aspectos como observações 

diárias, atividades individuais, coletivas, orais e escritas, relatórios individuais, 

avaliação diagnóstica e pelo acompanhamento diário no cotidiano escolar. 

O desenvolvimento da criança na Educação Infantil deve ser constantemente 

acompanhado, por meio da observação atenta do professor, que registra seus 

avanços e dificuldades avaliando as atividades já desenvolvidas e propondo 

novas tendo por objetivo a superação dos obstáculos encontrados. 

O conselho de classe tem o sentido de ampliar o conhecimento sobre a 

criança, por meio da visão de diferentes olhares, é uma reunião avaliativa em 

que todos os profissionais envolvidos no processo ensino-aprendizagem 

discutem acerca de aprendizagem dos alunos. 

Ainda como forma de acompanhar a evolução individual do aluno acontecerá 

os Conselhos de Classe bimestrais, para análise dos objetivos e solução de 

eventuais dificuldades. Os professores apresentam para a escola os projetos 

que serão trabalhados em sua sala de acordo com a individualidade e 

necessidade da turma. 

O conselho de classe bem como conduzido favorecerá a articulação dos três 

níveis da avaliação (aprendizagem, institucional, redes ou em larga). Ao passo 

que apresenta e analisa os resultados ou desempenhos dos estudantes, 

servirá para que a escola se avalie e promova ações que reorientem seu 

trabalho pedagógico. 
 
 
 

9. - ORGANIZAÇÕES CURRICULARES 
 
 

O Cepi Jabuti norteia seu trabalho pedagógico no Currículo em Movimento do 

Distrito Federal buscando subsídios para o atendimento de qualidade aos 

bebes, crianças bem pequenas e ás crianças pequenas. Seguindo a grade 

curricular da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a fim de 

complementar o trabalho educativo a proposta pedagógica do Cepi Jabuti 

busca como base aos eixos estruturantes: Educar e Cuidar, Brincar e Interagir, 

também os Eixos Transversais do Currículo em Movimento: Educação para a 

Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e 
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Educação para a Sustentabilidade, além da organização curricular da 

Educação Infantil na BNCC. 

Estruturada em cinco campos de experiências: 
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O eu, o outro e o nós. 
 

Enfatiza a construção da identidade e subjetividade dos indivíduos. As atividades devem priorizar o 

conhecimento de si e a construção das relações com os outros, além de buscar resgatar a importância 

do sentimento de pertencimento, o respeito e importância das tradições culturais. 

Corpo, gestos e movimentos. 
 

É um Campo que foca na exploração dos movimentos e uso dos espaços. Dessa forma, busca-se 

construir referências para as crianças relacionadas à ocupação do mundo. Também é nesse Campo que 

o faz de conta é valorizado. Em conjunto com as brincadeiras, são responsáveis pela interação do 

cotidiano com a fantasia e as linguagens literárias, teatrais, musicais e da dança. O intuito é apresentar 

para as crianças diferentes linguagens artísticas e ampliar o seu repertório cultural. 

Traços, sons, cores e formas. 
 

É um momento para valorização da linguagem musical, construção de preferências sonoras, exploração 

da música, conhecimento de músicas tradicionais e festas populares. Nesse Campo os indivíduos 

devem ter acesso a novas experiências de criação musical, escuta ativa e vivências corporais. Além 

disso, também enfatiza o contato com as linguagens visuais, envolvendo a pintura, desenho, colagem, 

etc. 

Escuta, fala pensamento e imaginação. 
 

A linguagem oral é o foco de trabalho desse Campo de Experiência. Por conta disso, as atividades 

devem informar e ampliar as diferentes formas de comunicação da sociedade, desde as conversas, às 

cantigas populares, brincadeiras de roda, etc. Aqui também há espaço para realçar as experiências com 

contação de histórias e leituras individuais para estímulo da fantasia, imaginação e criatividade. O 

Campo também é composto pelo uso da escrita, seja da imitação de histórias de outros autores e 

através da produção própria do faz de conta. 

Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. 
 

O intuito é proporcionar a construção de espaços estáticos e dinâmicos, noções de tempo físico, ordem 

temporal e histórica. O campo também enfatiza a importância do aprendizado dos números como uma 

representação de quantidades e possibilitar o aprendizado para contar objetos, comparar quantidades 

de grupos, etc. Assim como, favorece o entendimento sobre outras culturas, outras vivências e 

diferentes modos de viver. 
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O Currículo é trabalhado de forma integrada em que os conteúdos mantêm 

uma relação aberta entre si e em torno dos campos de experiências ensino que 

articula teoria e prática exige abertura para o diálogo e a disposição para 

repensar cotidianamente a organização da aula. A interdisciplinaridade 

proporciona a exploração de um mesmo tema em diferentes componentes 

curriculares. A contextualização dá sentido social e conceitos próprios dos 

conhecimentos e procedimentos (ensinar, aprender, pesquisar e avaliar). A 

flexibilidade curricular permite a diversificação e a atualização de formas de 

ensino e aprendizagem para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos 

estudantes. Todas essas ações facilitam a compreensão e favorecem a 

aprendizagem dos estudantes. 

 
 

 

10. - PLANO DE AÇÃO PARA DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 
 

10.1 Gestão pedagógica 
 

Objetivo 

Promover uma educação de qualidade que vise à construção da identidade da comunidade 

escolar, oferecendo uma educação igualitária, democrática, libertadora, visando à construção 

do homem crítico, ativo, participante, capaz de construir e transformar sua própria história, 

no exercício consciente da sua cidadania. Adequar o trabalho pedagógico as novas 

orientações de ensino remoto 

Metas 

Como entidade educacional, nossa missão é criar possibilidades para que os educadores 

tenham condições de construir conhecimentos de maneira crítica, respeitando-os como 

sujeitos bio- pisco - sócio- histórico-culturais. Garantir o acesso e a permanência do aluno na 

escola, oferecendo uma educação de qualidade. 

Ações 

Promover momentos de planejamento durante o ano para obter maior entrosamento e 

comprometimento com o ensino. 

Promover encontros com diversos professores que se disponibilizem a ministrar palestras 

para alunos e funcionários. Promover a integração da criança no ambiente escolar, de forma 

agradável e significativa. 

Avaliação 

Realizar a auto avaliação de forma participativa, utilizando como instrumento, os Indicadores 

da Qualidade na Educação infantil, considerando os pontos de vista da direção, das 

professoras, das famílias e das entidades locais interessadas. 

Responsável 



 

 
 
 
 

Direção e Gestão Pedagógica 

Prazos 

Anualmente 

Indicadores 

 

Recursos Necessários 

Permitir e estimular a presença e a participação da comunidade, dos alunos, das famílias e de 

demais agentes nos debates relacionados à fixação das metas e objetivos. 

 
 
 

 
      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 

 
m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RESULTADOS EDUCACIONAIS 

Objetivos Metas Ações Avaliações Responsáveis Cronograma 
 

Apresentar aos pais o Conhecer a Promover Participação dos Direção Semestral 
Conhecimento do historicidade da encontros com a pais. 
Currículo. Instituição. família. 

 

Levar ao Garantir o Reunião e É feita por Professores e Semestral 
conhecimento dos desenvolvimento. entrevistas com participação dos Coordenadora 
Pais as Aprendizagens os Pais pais e relatório Pedagógica 
na Educação Infantil  individual. 

 

Promover palestras, Envolver os pais. Motivacionais e Realizar debate e Direção e Semestral e quando 
oficinas educacionais.  disciplinar troca de Coordenadora se fizer necessário. 

experiências e Pedagógica. 
momentos de 
aprendizagem. 

 
 

 
GESTÕES PARTICIPATIVAS 

Objetivos Metas Ações Avaliações Responsáveis Cronograma 

ar decisões visando 
um consenso para 
uma organização. 

Envolver toda a 
família e equipe. 

Reunião com a 
família e 
equipe. 

Realizar 
questionário e 
debate avaliativo. 

Direção e 
Coordenação 
Pedagógica 

Anual 

 
 
 

10.4- GESTÕES DE PESSOAS 

Objetivos 
 

Questões individuais das crianças, nas dificuldades de aprendizagens, conflitos internos envolvendo a família, 

incluindo a falta de afeto para a criança, a violência, conturbações socioeconômicas, crise de valores, influência da 
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mídia, etc.; 

Metas 

Trabalhar aspecto psicossocial, emocional; comportamental, aprendizagem, e outros casos de acordo com a 

necessidade. 

Indicadores 

Proposta pedagógica consolidada, planejamento e acompanhamento. 

Ações Avaliação 

Intervenção Atendimento individual; observação em sala e 

estudo de caso. 

Responsáveis Cronograma 

Diretor e coordenador Atendimento aos alunos; 

Objetivos 

Orientar os pais de alunos indisciplinados acerca de pontos importantes na hora de educar e dar limites aos filhos. 

Metas 

Fornecer aos pais informações para trabalhar em casa sobre limites na família; convivência em sociedade, 

incentivando-os a adotarem tais medidas em seu cotidiano. 

Indicadores 

responsabilidade dos pais pela educação dos filhos. 

Ações Avaliação 

Intervenção Realizar intervenção. 

Responsáveis Cronograma 

Coordenação pedagógica Atendimentos aos pais; 

Objetivos 

Planejar, organizar atividades para as educadoras desenvolver em sala de aula 

Metas 

Trabalhar estudo de casos para desenvolver intervenção 

Indicadores 

Planejamento acompanhamento e avaliação. 
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Ações Avaliação 

Realização de intervenção Atendimento individual e observação 

Responsáveis Cronograma 

Coordenação pedagógica Atividades de Planejamento e Organização 

Objetivos 

Programar projeto de Orientação Profissional. 

Metas 

Desenvolver projeto de atendimento; Programar; Projeto de auxílio aos pais na educação familiar. 

Ações Avaliação 

Estabelecer parcerias com os pais e educadoras Privilegiar as ações de cunho coletivo em 

detrimento de atendimentos terapêuticos 

individualizados 

Indicadores 

Criança reconhecendo sua identidade e valorizando as diferenças e a cooperação. 

Responsáveis Cronograma 

Coordenação pedagógica Projetos específicos 

Objetivos 

Auxiliar no processo educacional, de maneira ampla, privilegiando o desenvolvimento de todos os alunos no que 

se refere ao aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a aprender, atuando principalmente 

no âmbito dos temas transversais: ética, cidadania, saúde, meio ambiente e educação sexual. 

Metas 

Estudo de casos. 

Indicadores 

Crianças construindo sua autonomia. 

Ações Avaliação 

Intervenção Realizar ações para desenvolver em sala. 

Responsáveis Cronograma 

Coordenação pedagógica Atendimento a professor 
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Objetivos 

Ensinar com criatividade e imaginação 

Metas 

Alcançar os objetivos propostos 

Indicadores 

Crianças se expressando por meio de diferentes linguagens plásticas, simbólicas, musicais e corporais. 

Ações Avaliação 

Trabalhando por meio de atividades lúdicas, apresentação 

teatral, histórias contadas, musicalidades, atividades 

interdisciplinares, passeios culturais e aproveitando a 

vivência vivida de cada criança trazida de casa. 

Avaliação acontecerá de forma contínua, onde será 

observada por meio de participação, interesse, 

organização, compreensão de cada aluno. 

Responsáveis Cronograma 

Professoras Diariamente 

Objetivos 

Auxiliar os professores no processo de Cuidar e Educar, e durante a elaboração e realização das atividades, de 

acordo com os projetos realizados na instituição. 

Metas 

Trabalhar junto o professor seus traços de vínculos, utilizados para trabalhar com os pais/ responsáveis de nossos 

alunos, assim estando todos em equipe para melhor desenvolvermos tais projetos, já que a Educação Infantil é a 

primeira etapa da educação no processo de aprendizado no longo de sua vida. 

Indicadores 

Respeito à identidade, desejos e interesses das crianças. 

Ações Avaliação 

Apresentar propostas pedagógicas, na qual possamos 

trabalhar melhor o desenvolvimento da aprendizagem de 

cada criança. 

Dentro da Educação Infantil, trabalhamos com os 

conhecimentos de nossas crianças, que trazem da 

sua vivência, e a melhor forma de avaliarmos 

nossas crianças é observar a bagagem que cada um 

possui, e trabalhar desse princípio sem perdermos 

o foco, e sem negar informações, já que estão 

todos na época de conhecimentos e aprendizagem. 

Responsáveis Cronograma 
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Monitoras Diariamente 

Objetivos 

Ficar atento a todas as pessoas que entram e saem da instituição e prestar informações e orientações aos 

visitantes sobre os setores da instituição educacional entre outros. 

Metas 

Zelar pela segurança individual e coletiva de todos que se encontram na instituição 

Indicadores 

Segurança 

Ações Avaliação 

Manter segurança, fechar e guardar equipamentos e chaves 

da instituição e auxiliar nos serviços cor relatados a sua 

função. 

Observação da comunidade em geral. 

Responsáveis Cronograma 

Porteiros Diariamente 

Objetivos 

Seguir orientação da nutricionista prepara e servir a alimentação escolar; Estar sempre à tenta aos hábitos de 

higiene de todos os que trabalham sob sua supervisão na cozinha. 

Metas 

Uma alimentação de qualidade para um bom atendimento das crianças, prezando uma alimentação saudável. 

Indicadores 

Responsabilidade pela alimentação saudável das crianças. 

Ações Avaliação 

Preparar os alimentos; Organização e distribuição de 

alimento; Estocagem adequada dos alimentos. 

São realizadas pela nutricionista através da 

observação da saída dos alimentos, da 

aceitabilidade por parte das crianças. 

Responsáveis Cronograma 

Cozinheira e nutricionista Durante o andamento do ano letivo 

Objetivos 

Manter o ambiente limpo e adequado para as crianças; 
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Metas 

Realizar trabalhos relativos à limpeza e conservação de salas, pátios e demais dependências da entidade. 

Indicadores 

limpeza, salubridade 

Ações Avaliação 

Realizar trabalhos de limpeza em peças e móveis diversos, 

lavagem de pisos e parede em geral, limpeza de tapetes, 

capachos e enceramentos de pisos etc. 

É realizado pela assistente administrativo através 

de check list documento que relata a situação da 

instituição 

Responsáveis Cronograma 

Assistente administrativo e serviços gerais Durante o andamento do ano letivo 

Objetivos 

Brincando com os Alimentos agradáveis, variadas e estimulantes através da alimentação saudável. 

Metas 

Promover a educação alimentar e nutricional visando à alimentação adequada e saudável 

Indicadores 

crianças tendo experiências 

Ações Avaliação 

Amostra do vídeo intitulado: “O Alimento e Você”, que 

discute sobre os cincos grupos de alimentos 

Identificar as preferências alimentares e 

conscientizar sobre a importância da boa 

alimentação. 

Responsáveis Cronograma 

Nutricionista juntamente com as monitoras e professoras Mensalmente 

Objetivos 

Legal é comer bem! 

Metas 

Promover a educação alimentar e nutricional visando à alimentação adequada e saudável 

Indicadores 

Responsabilidade pela alimentação saudável das crianças. 
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Ações Avaliação 

Brincadeiras Lúdicas:*Jogo da memória;*Oficina do 

Suco;*Cozinha Experimental;*Jogo do Tato 

Nutricionista 

Responsáveis Cronograma 

Através das brincadeiras lúdicas que aguçam os sentidos do 

olfato, tato e paladar 

1 vez por mês com todas as turmas 

 

 GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 

Objetivos 

Organizar a equipe para trabalhar de forma coerente. 

Metas 

Envolver toda a equipe. 

Ações 

Garantir comprometimento e responsabilidade. 

Avaliações 

Realizar um ambiente agradável. 

Responsáveis 

Diretora 

Cronograma 

Semanal, Mensal e Anual. 

Indicadores 

Formação continuada. 

 
 GESTÃO FINANCEIRA 

 

Objetivos 

Administrar os recursos financeiros oriundos dos convênios firmados da SEEDF. 

Metas 

Pagar todas as despesas das metas estabelecidas no termo aditivo 

Ações 

Elaboração de prestação de contas de acordo com a legislação específica 

Avaliações 

Quadrimestralmente para dar base na elaboração para exercício posterior 

Responsáveis 

Coordenador Administrativo 
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Cronograma 

Quadrimestre 

Indicadores 

Responsabilidade planejamento e organização. 

 

 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 
 

Objetivos 

Desenvolver funções formadora, articuladora e transformadora do papel os educadores no ambiente 

escolar. 

Criar ações que viabilizem a formação do grupo para qualificação continuada desses sujeitos. 

Consequentemente, conduzindo mudanças dentro da sala de aula e na dinâmica da escola, produzindo 

impacto bastante produtivo e atingindo as necessidades presentes. 

*Favorecer a construção de um ambiente democrático e participativo, onde se incentive a produção do 

conhecimento por parte da comunidade escolar, promovendo mudanças atitudinais, procedimentais e 

conceituais nos indivíduos. 

*Assumir atendimentos diários a pais, funcionários, professores, além da responsabilidade de incentivo 

a promoção do projeto pedagógico, necessidade de manter a própria formação, independente da 

instituição e de cursos específicos. 

*Promover significativas mudanças, trabalhar com formação e informação dos docentes. O espaço 

escolar é dinâmico e a reflexão é fundamental a superação de obstáculos, socialização de experiências e 

fortalecimento das relações interpessoais. 

Metas 

Dar atenção individual e coletiva a todos envolvidos no processo ensino - aprendizagem; coordenar e 

subsidiar a elaboração dos diagnósticos da realidade escolar; propiciar o trabalho em conjunto por área, 

por séries, para analisar, discutir, estudar e aperfeiçoar as questões pertinentes ao processo ensino- 

aprendizagem; incentivar e prever condições para dar continuidade aos projetos. 
 

Auxiliar e incentivar no uso dos materiais pedagógico e colocar todo o acervo a disposição para o 

trabalho pedagógico dos professores; 
 

Auxiliar e orientar os professores nos processos de recuperação (Individual - Paralela -Contínua) e nas 

reposições de aula, quando necessário. 

Ações 

Reuniões para elaboração das atividades que nortearão a Semana Pedagógica; Encontros para a 

elaboração do plano de ação; 
 

Participação ativa na Semana Pedagógica 

Elaboração do planejamento quinzenal; 

Elaboração do planejamento anual; 

Elaboração do regimento escolar; 



48 
 

11 - PROJETOS: 

Implementação da rotina pedagógica; 

Participação nas reuniões de pais e mestres; 

Orientação e acompanhamento sobre o preenchimento dos diários de classe e relatórios; 

Orientação aos professores em conjunto ou individual; 

Realização de palestra e oficinas com os pais dos alunos; 
 

Acompanhar o desempenho acadêmico dos alunos através, de registros orientando os docentes para a 

criação de atividades diferenciadas e direcionadas aos que tiverem desempenho insuficiente; 
 

Implementação de Projetos a serem trabalhados na escola; 

Acompanhamento e avaliação dos projetos; 

Incentivar e prover condições para viabilização de projetos de leitura, envolvendo contos infantis; 
 

Realizar visitas nas salas de aula para acompanhar a dinâmica pedagógica e a interação professor-aluno, 

procurando ajudá-los nas dificuldades, caso necessitem; Realização de formação continuada em serviço 

com os profissionais da educação; realização de palestra e oficinas com os pais dos alunos; 

Acompanhamento da execução da rotina pedagógica diária 

Avaliações 

A avaliação realizada é sustentada na necessidade de sistematizar todas as etapas do processo 

pedagógico, através de instrumentos, utilizados pela direção da escola para acompanhar, observar, 

intervir e avaliar o trabalho realizado. Para a realização da avaliação é feita primeiramente com o 

acompanhamento e supervisão efetiva do diretor da escola. Há relatórios dos pontos positivos e 

negativos da ação do coordenador que é encaminhado no final do ano para a Secretaria da educação. 

As avaliações bimestrais das salas e das habilidades a serem trabalhadas com as crianças, dão maior 

visibilidade do andamento do trabalho do coordenador pedagógico. Em cada semestre é feito uma 

análise com os educadores para verificar este o trabalho do coordenador. Todo este processo decorre 

durante o ano letivo, por meio de um diálogo aberto com relatos que as famílias passam para o diretor, 

relatórios, atividades planejadas, reuniões com os educadores, mediante a observação da mudança no 

desenvolvimento de ensino e aprendizagem. 

Responsáveis 

Coordenadora Pedagógica. 

Cronograma 

Durante todo o Ano 

Indicadores 

Planejamento pedagógico, registro da pratica educativa, formação continuada, 

 

 

 

O Projeto Politico Pedagógico é flexível assim como os projetos educacionais a serem 

concretizados, planejamentos semanais e anuais, contendo as tendências 
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pedagógicas utilizadas no CEPI JABUTI, bem como o sistema de estimulação, 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças. 

O currículo do CEPI JABUTI é constituído de uma Base Nacional Comum 

sendo desenvolvida sob a forma de atividades, quer pela interdisciplinaridade 

ou pela contextualização, que envolva os temas transversais que serão 

trabalhados de forma integrada aos componentes curriculares com a plena 

observância dos princípios de relacionamento, ordenação e sequência. 

O Currículo voltado para a formação básica do educando tem como finalidade 

atender às atividades concretas e às diferenças individuais do educando. Nesta 

perspectiva, o currículo busca o desenvolvimento harmonioso das capacidades 

e habilidades do educando, respeitando o ritmo e a diferença de cada um 

deles. 

O currículo do CEPI JABUTI visa garantir aos seus educandos o acesso ao 

saber socialmente elaborado, acumulado pela humanidade e a organização 

curricular é elaborada em conjunto com os representantes da comunidade 

escolar. 

A Educação Infantil exerce grande influência na formação pessoal e social do 

educando, numa perspectiva de educação para a cidadania que se reflete na 

qualidade de formação do ser interagindo no meio em que vive. 

As atividades permanentes são organizadas de forma diversificada em um 

mesmo tempo e espaço e são desenvolvidas várias atividades, tais como: 

cantos, desenhos, pinturas, passeios e dramatizações entre outras, auxiliando 

no desenvolvimento da autonomia do educando. 

Na Educação Infantil os conteúdos são apresentados nos diversos momentos e 

em todas as etapas, organizados através de planejamentos anuais/bimestrais 

/semanais. Os procedimentos da escola são influenciados por valores da 

saúde, da educação e do desenvolvimento infantil. 

Para uma organização curricular abranger os diversos múltiplos espaços de 

elaboração de conhecimentos e da construção de personalidade infantil 
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estabelecem-se uma diferenciação entre vários âmbitos de experiências. São 

eles: 

 
 

 - A PLENARINHA 

É a culminância de um processo pedagógico no qual todas 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 a sua percepção sobre as situações que vivenciam na 

escola, na comunidade, na cidade e no campo, traduzindo-se em contribuições 

relevantes para melhor compreensão de suas aprendizagens e do seu 

desenvolvimento, vislumbrando um trabalho pedagógico de qualidade no 

atendimento a todas as crianças da Primeira Etapa da Educação Básica. 

Considerando que a criança é um sujeito ativo, participativo e protagonista de 

sua própria história é importante incluir suas diferentes visões ao contexto 

escolar. Deste modo, busca-se articular de forma integral os direitos 

fundamentais da criança, como prioridade absoluta, por meio da escuta infantil 

e, consequentemente, fortalecer o processo de ensino-aprendizagem, em 

consonância com o Currículo da Educação Básica do Distrito Federal. 

 
 

 - CIRCUITO DE CIÊNCIAS 

O circuito de ciências ocorre com atividades diárias desenvolvidas em sala de 

aula com atividades lúdicas pedagógicas adaptadas de acordo com a faixa 

etária de cada turma incentivando os alunos a pesquisarem realizando uma 

diversidade de experiências, especialmente pelo fato de que no segundo 

momento esse trabalho irá acontecer em cada CRE e eles poderão dividir 

ainda mais informações". 

A Secretaria de Estado da Educação, e as Gerências Regionais de Educação 

(CREs), promove o "Circuito de Ciências das Escolas da Rede Pública de 

Ensino do Estado do Distrito Federal". 
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O projeto tem como objetivo promover a cultura científica na comunidade 

escolar, realizando atividades que favorecem o letramento científico e a prática 

de processos investigativos entre estudantes e gestores. O "Circuito de 

Ciências" é parte do "Chão da Escola", uma proposta da SEDF lançada na 

rede estadual de ensino visando integração curricular a partir da distribuição de 

temáticas para serem trabalhadas em cada um dos quatro bimestres do ano 

letivo, com a temática atual sendo a esta proposta pela SEDF. 

 
 

11.3- PROJETO DE TRANSIÇÃO 

Objetivo Geral: 

 
Acompanhar e auxiliar os alunos da creche para a passagem da pré-escola 

para o primeiro ano do Ensino Fundamental, de forma que o processo de 

rompimento de vínculos com a creche e estabelecimento das novas relações 

na nova escola ocorra de uma ‘‘. 

Objetivos específicos: 

- Criar um ambiente de confiança com os alunos, para que possam expressar 

suas emoções e pensamentos sobre a passagem da pré-escola para o primeiro 

ano. 

-Identificar   nos    alunos    o    conhecimento    sobre    a    nova    escola. 

-Levar a criança à percepção e reflexão de seus sentimentos em relação à 

creche e primeiro ano. 

-Proporcionar à criança uma reflexão sobre as metamorfoses da vida. 

 
Metodologia: 

Iniciar o projeto com a encenação de A lagarta que tinha medo de voar, de 

Ruth Rocha. Inspirada no livro da autora, a apresentação contará com a 

participação dos alunos, a história explora a metáfora da metamorfose, o receio 

da mudança. Levantando questionamentos sobre dúvidas e expectativas, os 

alunos poderão compartilhar o que esperam do ano seguinte e os 

aprendizados adquiridos ao longo deste ano. 

Culminância: 

Orientar os pais a levarem os alunos na escola para qual eles irão no ano 
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seguinte. Roda da conversa com os pais e os alunos, sobre a nova rotina, que 

contém novos horários como a mudança de integral para o turno matutino ou 

vespertino, apresentação de novos colegas e a diversidade entre eles, 

apresentação dos professores, alimentação que será diferenciada, horários das 

brincadeiras e atividades. 

Avaliação: 

A avaliação será realizada através da observação considerando as atitudes e 

comportamentos dos alunos e aceitação sobre a nova escola. 

 

 
11.4- PROJETO ALIMENTAÇÃO- MAIS DO QUE CUIDAR: EDUCAR, 

BRINCAR E INTERAGIR. 

“Projeto Alimentação- Mais que do que Cuidar: Educar e Interagir”, está no catálogo de 

programas e projetos de 2018 da SEEDF no grande tema: Educação para a sustentabilidade e 

meio ambiente, abrindo um leque de possibilidades para transitar no que o tema fomenta, tais 

como: a troca do plástico pelo vidro, a alimentação saudável, a criação de hortas escolares, 

separação de lixo, entre outros. 

 
 

 PROJETO JESAM KIDS 

O projeto tem como objetivo a valorização da primeira infância, visando à humanização e a 

socialização por meio de atividades esportivas e culturais, que são instrumentos de 

desenvolvimento corporal, integração, inclusão e cooperação. Desta forma, salientamos que a 

intenção desses jogos não é a competitividade, mas sim desenvolver o espírito de equipe, 

promovendo a socialização e praticando esportes colaborativos. 

 
 

 - PROJETOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS OU INTERDISCIPLINARES DA 

ESCOLA 

O ponto de partida para a realização dos projetos internos foi à realização de reuniões 

pedagógicas acerca dos impactos que cada projeto causa no ambiente escolar, bem como a 

necessidade de realizar um trabalho interdisciplinar e assim, explorar pedagogicamente o 

referido evento. 
 

12. PROJETOS DA INSTITUIÇÃO 

 

 PROJETO MOMENTO CÍVICO 

Justificativa: 
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A escola deve ser um ambiente desde cedo para a construção da Cidadania, ambiente de ação 

e reflexão, que visa construir uma cultura de Paz. 
 

Objetivo: 
 

Despertar em nossos alunos o amor e respeito pela Pátria; 

Incentivar o hábito de cantar o hino nacional. 

Meta: 
 

Possibilitar as nossas crianças uma formação integral, respeitando valores. 
 
 
 

Desenvolvimento: 
 

A hora Cívica será realizada todas as sextas-feiras, após o café da manhã dentro da sala de 

aula e no pátio a cada última sexta-feira do mês, escolher se dois alunos de cada turma para 

segura a bandeira enquanto cantamos o hino nacional. 
 

Avaliação: 
 

Será feita por meio de registro coletivo da turma, observando os seguintes aspectos: 

Participação, respeito e envolvimento dos alunos de cada turma. 

 PROJETO LITERÁRIO 

 
 

 

Projeto Literário 

“O mundo encantado da imaginação” 
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JUSTIFICATIVA: 
 

Partindo do interesse e curiosidade das crianças em relação às histórias, contos, poesias, 

cordel e lendas desenvolver o projeto O Mundo Encantado da Imaginação, de forma criativa e 

significativa, despertando nas crianças o gosto pela leitura conseguindo atender as 

necessidades daquilo que vivem, influenciando-as para um processo de conhecimento através 

da leitura. Trabalhar a literatura infantil é uma das muitas formas que mexe com o poder 

significativo na criança, através do encantamento e seus diferentes valores literários, ainda 

desenvolvendo a imaginação. 

 
 

OBJETIVO GERAL: 
 

 Levar a criança ao mundo da imaginação e ao mesmo tempo a descobrir o maravilhoso 

universo da literatura infantil. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Trabalhar com gêneros literários diversos, possibilitando ao aluno a aquisição de 

competências leitoras; 

 Auxiliar o aluno no processo de constituição da sua identidade e na formação de 

valores próprios; 

 Construir o hábito de ouvir histórias e sentir prazer nas situações que envolvem leitura 

de história; 

 Reconhecer a importância da literatura de cordel enquanto patrimônio histórico e 

cultural do povo nordestino e brasileiro; 

 Estimular na criança o interesse pelo mundo da poesia e literatura; 

 Introduzir e desenvolver a capacidade de levantar hipóteses coerentes sobre os textos 

apresentados. 

Desenvolvimento: 
 

 A abertura do projeto será com apresentações culturais na qual cada turma irá 

trabalhar poesia, contos infantis ou literatura de cordel e fará uma releitura; Para as 

aulas remotas a abertura do projeto será feito pelas monitoras. 

 Piquenique Literário: os alunos em horário agendado irão ao pátio da escola para ouvir 

contação de história pela sua professora e poderá escolher livros diversos no Varal 

Literário localizado no pátio da escola. Para as aulas remotas os alunos poderão fazer o 

piquenique com a família. 
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 Construir e organizar um cantinho da literatura utilizando tiras de tnt, almofadas, 

tapete e bambolê; Para as aulas remotas os alunos poderão construir um cantinho em 

suas casas. 

 Contar histórias utilizando fantasias; 

 Contar, dramatizar, criar, ilustrar diferentes histórias; 

 Caixa mágica de histórias, com vários livros para serem lidos, trocados, contados e 

desenhados; 

 A mala do conto: Será uma atividade para ser realizada em casa com a família. A 

criança leva para casa um livro. O aluno juntamente com um de seus familiares realiza 

a leitura e posteriormente a criança faz uma ilustração. E para atender a todos os 

alunos é feito rodízio semanal entre as crianças. Para as aulas remotas os alunos 

poderão pegar o livro na instituição. 

 A Sexta Literária é organizada no espaço externo do Cepi, com várias atividades 

relacionadas com leitura e contação de história, essas atividades contam com a 

participação de funcionários, pais e professores e outros que se fizerem voluntários. 

Outras atividades fazem parte da Sexta Literária que são: a releitura de poesias, cordel, 

conto de fadas com a apresentação da turma; Para as aulas remotas as monitoras 

farão as apresentações. 

 Usar voz expressiva animando a leitura, fazendo perguntas e comentários, imitando e 

inventando vozes para cada um dos personagens, montando cenários e enfatizando 

situações emocionantes; 

 Caracterizar personagens; 

 Confecção de máscaras; 

 Cantar, recitar músicas e poemas relacionados à história; 

 Trazer objetos que fazem parte da história. 

 
 

Estratégias: 
 
 
 

Poema: O PATO 
 

 
O professor deverá escrever (previamente) em papel pardo (em forma de cartaz) o 

poema O PATO PATETA e em seguida afixá-la na parede da sala, em local visível e acessível, 

para realizar a leitura junto com os alunos. Na sequência o professor poderá colocar o CD 

(disponível no youtube) com a música do poema e em seguida cantar com os alunos. 

http://ensinar-aprender.com.br/2013/05/brinquedos-de-papel-piao-com-tiras-de.html


56 
 

 

Poema: A CASA 
 

Confeccionar cartaz com o poema A CASA e fixar na sala de aula. 

O poema A CASA poderá ser aproveitado também para trabalhar o conceito de família. Os 

alunos poderão fazer dobraduras, identificar tipos de moradias e listar tipos de materiais para 

construir uma casa. 

 
 

Poema: O RELÓGIO 
 
 
 

 Fazer leitura coletiva do poema fixado na sala; 

 Cantar o poema; 

 Fazer lista dos dias da semana e dos meses do ano; 

 Identifique o mês em que os alunos fazem aniversários e etc. Faça o mesmo com os 

dias da semana. 

 
 

Sugestões de poemas: 
 
 
 

 A foca (Vinicius de Moraes) 

 As abelhas (Vinicius de Moraes) 

 A bailarina (Cecília Meireles) 

 As meninas (Cecília Meireles) 

 Jogo de bola (Cecília Meireles) 

 
 

 
Contos infantis 

 

 Pinóquio 

 João e o pé de feijão 

 Os três porquinhos 

 O patinho feio 

 João e Maria 
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Literatura de Cordel (contos em cordel) 
 
 
 

 Branca de Neve 

 Cinderela 

 Chapeuzinho Vermelho 

 A Bela e a Fera 

 Rapunzel 

 A Cigarra e a Formiga 

 
 

Cordel de Folclore 
 
 
 

 Boto cor- de-rosa 

 Curupira 

 
 

CULMINÂNCIA: 
 
 
 

Fechamento do projeto de leitura com a realização será um Piquenique Literário com a 

participação da família na qual os alunos irão fazer apresentações relacionadas aos contos, 

poemas e literatura de Cordel. 

 
 

 PROJETO IDENTIDADE 

Projeto Identidade 
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JUSTIFICATIVA: 
 

A construção da identidade se dá por meio das interações da criança no meio em que está 

inserida. A escola da primeira Infância é um universo social diferente da família em que 

convive, favorecendo novas interações, ampliando desta maneira seus conhecimentos a 

respeito de si e dos outros. A autoimagem também é 

 
 

JUSTIFICATIVA: 
 

A construção da identidade se dá por meio das interações da criança no meio em que está 

inserida. A escola da primeira Infância é um universo social diferente da família em que 

convive, favorecendo novas interações, ampliando desta maneira seus conhecimentos a 

respeito de si e dos outros. A autoimagem também é construída a partir das relações 

estabelecidas na sociedade em que a criança convive. Este projeto tem como objetivo, o 

conhecimento global da criança, conhecendo seu corpo, ampliando conceitos sobre a sua 

identidade. 

 
OBJETIVO GERAL: 

Reconhecer a criança como um ser social e histórico, criar meios de aquisição de 

conhecimento de si mesmo e do mundo que a cerca, a fim de possibilitar a construção plena 

da sua identidade. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Conhecer a história do seu nome; 

 Ampliar gradativamente suas possibilidades de comunicação e expressão; 

 Reconhecer e identificar aspectos do seu próprio corpo; 

 Perceber sua imagem no espelho e diferentes fotografias; 

 Respeitar e valorizar a si e os outros; 

 Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos 

seus familiares e da sua comunidade. 

 Desenvolver a criatividade da criança e auxiliar em seu desenvolvimento motor; 

 Possibilitar a criança a construir a sua identidade e autonomia por meio das 

brincadeiras e das interações sócios culturais; 

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

 Interagir com produções artísticas, individuais e coletivas, desenvolvendo a dimensão 

estética da arte; 

 Desenvolver a independência, a autoconfiança e a autoestima participando das 

atividades propostas, brincadeiras e da organização da rotina diária. 
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METODOLOGIA: 
 

Sugestões para sequência do desenvolvimento do projeto 
 

 Apresentar o tema, o que é a identidade, quem somos nós, o que temos em comum 

uns com os outros e o que temos de diferente; 

 Construção de um livro “Quem sou eu”; (de forma gradativa). 

 Atividades com o nome 1ª aula; 

 Construção do crachá; 

 Letra inicial do nome; 

 Alfabeto móvel; 

2º aula 

 Árvore genealógica (trabalhar tema família); 

3º aula 

Minhas características físicas 
 

 Minha altura 

 Meu peso 

 Fazer gráficos de altura com tiras de jornal, após as observações no espelho, 

procurando estabelecer as diferenças e as semelhanças de tamanho entre as crianças. 

4º aula 
 

 Autorretrato 

5º aula 

 Onde moro 

6º aula 

 Minha escola 

 Meu amigo preferido 

 Minha professora e monitora 

7º aula 

 Preferências (cores, alimentação, brinquedos favoritos, time de futebol e etc.). 

 O que vou ser quando crescer 
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 Baú de memórias: A proposta é que os alunos tragam à escola um objeto que faça 

parte da sua vida e tenha um significado importante para compartilhar com os colegas 

em uma roda de conversa. 

 Levar para sala um espelho dentro de uma caixinha, sempre dizendo que dentro dela 

tem um tesouro, esta caixa passará por todos os amigos, esta é a regra da brincadeira: 

Manter segredo, quem ver não poderá contar, somente depois que todos olharem. 

 
AVALIAÇÃO: 

 
A avaliação será continua ao longo do processo, levando em consideração as atividades 

realizadas, a interação das crianças entre si e com o grupo. 
 

 PROJETO MUSICALIZAÇÃO 

PROJETO 

APRENDENDO COM A MÚSICA 

 
JUSTIFICATIVA: 

 
O projeto foi desenvolvido para despertar nos alunos por meio da música, a vontade 

de aprender e desenvolver o gosto pela arte. Os sons e os ritmos fazem parte da vida 

dos indivíduos desde a infância e exercem nas crianças influências positivas. Por esse 

motivo, o ritmo produzido pelo encadeamento de alguns sons e a música 

propriamente dita são instrumentos riquíssimos para o trabalho pedagógico, pois 

contribuem para a socialização e aumenta a autoestima, criando meios para diminuir a 

timidez. 
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Objetivo Geral: 

 Trabalhar a importância da música na vida das crianças, contribuindo para a formação 

de seres humanos sensíveis, criativos e reflexivos. 

 

 
Objetivos Específicos: 

 
 Desenvolver a sociabilidade; 

 Trabalhar a coordenação motora; 

 Ampliar o gosto pela música. 

 Estimular a criatividade por meio da música 

 
 
 

 
Campos de experiências: 

 
 

 
Traços, sons, cores e formas: 

 
 Ter contatos com a produção artística de outras crianças; 

 Conhecer as cores por meio de músicas; 

 Manusear e experimentar materiais diversos. 

 

 
Escuta, fala pensamento e imaginação: 

 
 Imitar sons e palavras ouvidas; 

 Perceber e utilizar diferentes formas de expressão para se comunicar; 

 Explorar diferentes sons produzidos com o corpo e reconhecê-los como forma de 

comunicação. 

 Conhecer as vogais e consoantes por meio da música 

 

 
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: 

 
 Manusear materiais diversos e variados para comparar diferenças e semelhanças entre 

eles; 

 Utilizar materiais recicláveis conscientizando os alunos sobre a importância de reciclar 

 Identificar formas geométricas em apreciação de obras de artes, desenhos, pinturas, 

colagens etc. 
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Corpo, gestos e movimentos: 

 
 Perceber sensações e ritmos por meio de movimentos corporais; 

 Movimentar o corpo de diversas maneiras em espaços e de circulação livre; 

 Manipular materiais diversos para confeccionar instrumentos com materiais alternativos. 

 

 
O eu, o outro e o nós: 

 
 Perceber que existem diferentes formas de comunicação; 

 Reconhecer a importância da troca e da partilha dos instrumentos musicais e de outros 

materiais disponibilizados no grupo 

 Reconhecer a importância dos diferentes musicais. 



Desenvolvimento: 

 
 Promover uma roda de conversa com os alunos para pesquisar o repertório; 

 Confeccionar um portfólio da turma com atividades relacionadas ao conteúdo; 

 Apresentar para a turma música clássica e popular brasileira; 

 Solicitar que os alunos tentem acompanhar o ritmo da música batendo palmas e dançar 

conforme o ritmo; 

 Escolher a partir do gosto musical da turma, uma música para que seja trabalhada com a 

bandinha; . 

 Inserir a família nas atividades solicitando que tragam instrumentos musicais que tiverem 

em casa e até mesmo alguém que possa realizar momentos de musicalidade com os 

alunos. 

 Formar o hábito de após usarem os instrumentos, guardá-los no local apropriado (uma 

caixa grande enfeitada e com o nome Bandinha de preferência confeccionada com ajuda 

deles) e ensinar a cuidar e preservar o material que utilizam; 

 Iniciar o tema sobre reciclagem, expondo para os alunos o conceito dos três Rs: Reutilizar, 

Reduzir e Reciclar; 

 Requisitar que os alunos separem materiais recicláveis para a confecção dos instrumentos 

da banda; 

 Analisar junto aos alunos os diferentes tipos de sons (timbre) que cada instrumento 

reproduz. 

 

 
Sugestões de músicas para trabalhar os conteúdos: 
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    A dona Aranha 

   Mariana 

    Pintinho Amarelinho 

   Borboletinha 

    Salada de frutas (clube da Anittinha) 

   Profissões (clube da Anittinha) 

    Sopa (Palavra Cantada) 

    Lavar as mãos (Palavra Cantada) 

    De gotinha em gotinha (Palavra Cantada) 

   A canoa virou 

    Pipoca, pipoca (Grupo Triii) 

   A, E, I, O, U (Grupo Triii). 

Sugestão de instrumentos: 
 
 
 

FLAUTA D’ÁGUA 
 

Materiais: 30 cm de cano fino de PVC, fita-crepe e 1 bexiga. 
 

Como fazer 
1- Encaixe o bico da bexiga inteiro na ponta do cano e grude com fita-crepe. 
2- Coloque um pouco de água dentro da bexiga. 
Como tocar 
Encha a bexiga de água. Depois, assopre a parte aberta do cano, buscando a embocadura 
ideal, e toque uma nota de cada vez. 
Dica: puxe a bexiga enquanto toca para conseguir notas diferentes. 

 

SAX 
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Materiais: 40 cm de cano fino de PVC, fita-crepe e 1 garrafa de plástico. 
 

Como fazer 
1- Com uma régua, meça 3,5 cm da ponta do cano e faça uma marca. 

2- Faça um corte em diagonal a partir da ponta do cano até a sua marca. 
3- Use um pedacinho de garrafa de plástico no formato da ponta cortada do cano e fixe-o com 
fita-crepe. 
Como tocar 
Cubra a parte de fita-crepe com a boca e assopre devagar até sair som. 

 

BELISCOFONE 
 

Materiais: 40 cm de cano grosso de PVC, fita-crepe e 1 bexiga (se possível, mais resistente). 
 

Como fazer 
1- Corte o bico da bexiga fora e encaixe a outra parte na boca do cano, esticando bem. 
2- Grude a borda da bexiga no cano com a fita-crepe. 
Como tocar 
Puxe e solte a bexiga dando beliscões. 

 

 
ZAMPONHA 
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Materiais: cano fino de PVC e fita-crepe 
 

Como fazer 
1- Corte 2 pedaços de cano PVC, um com 30 cm, outro com 20 cm, usando uma serrinha 
manual. 
2- Tampe um buraco de cada cano usando a fita-crepe. 
3- Com os buracos tampados virados para baixo, alinhe os canos por cima e grude-os com fita- 
crepe. 
Como tocar 
Assopre a parte aberta do cano, buscando a embocadura ideal, e toque uma nota de cada vez. 

 
 

Avaliação: Será feita durante todo o processo desenvolvido pelo projeto. 
 
 
 

 PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
 

 
Projeto 

Alimentação saudável 
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JUSTIFICATIVA: 
 

Quando falamos em alimentação saudável lembramos logo da escola que é um espaço 

privilegiado para a promoção da saúde e desempenha papel fundamental na formação de 

valores, hábitos e estilos de vida, entre eles o da alimentação. O incentivo de uma alimentação 

saudável no espaço escolar pressupõe a integração de ações fundamentais: estímulo à adoção 

de hábitos alimentares saudáveis, apoio à adoção de práticas saudáveis por meio de uma 

alimentação nutricional equilibrada no ambiente escolar e proteção à alimentação saudável, 

por meio de medidas que evitem a exposição da comunidade escolar a práticas alimentares 

inadequadas. Observando a curiosidade das crianças a respeito dos alimentos e a valorização 

crescente em nosso país pela cultura de lanches rápidos e pouco nutritivos, faz-se necessário a 

implantação do projeto alimentação saudável. 

 
 
 
 

OBJETIVO GERAL: 
 
 

 Incentivar o consumo de alimentos saudáveis e a consciência de sua contribuição para 

a promoção da saúde de forma atraente, lúdica e educativa. 

 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 
 

 Conscientizar a criança sobre a importância de consumir uma alimentação nutritiva, 

para o crescimento de um corpo forte e saudável; 

 Conhecer e reconhecer o valor nutritivo dos alimentos; 

 Classificar os diferentes tipos de alimentos; 

 Conhecer a importância das vitaminas nos alimentos; 

 Identificar informações contidas nos rótulos de produtos industrializados; 

 Compreender os prejuízos causados pelo consumo excessivo de balas, refrigerantes e 

frituras; 

 Apresentar a pirâmide alimentar; 

 Conhecer receitas de alimentos saudáveis; 

 Aprender como evitar o desperdício de alimentos; 

 Identificar cores, texturas, aromas e os diferentes sabores dos alimentos; 

 

 
METODOLOGIA: 



67 
 

 

 Conversa informal sobre a importância dos alimentos em nossa vida; 

 Músicas sobre alimentação; 

 Caixa surpresa com diferentes tipos de frutas; 

 Histórias relacionadas aos bons hábitos alimentares; 

 Confecção de mural com os alimentos; 

 Confecção de carimbos com legumes ou frutas; 

 Fazer com as crianças e família uma receita de sopa utilizando legumes e verduras; 

 Fazer receitas de vitaminas (abacate, maçã, mamão, banana); 

 Fazer sucos com as cascas dos alimentos; 

 Junto com as crianças lavar e mostrar os cuidados que devemos ter com os alimentos; 

Lavar antes de comê-los, comer alimentos naturais e saudáveis; 

 Degustação das frutas, explorando cor, tamanho, espessura e o sentido (paladar); 

 As crianças irão fazer um grande piquenique com a família; 

 Jogo da memória com imagens de alimentos; 

 Alinhavos com materiais recicláveis; 

 Desfile com máscaras de frutas e legumes; 

 Confecção de frutas com massinha de modelar; 

 Confecção de frutas e legumes com materiais recicláveis; 

 Brincadeiras para identificar frutas e legumes por meio do tato e olfato; 

 Separar alguns recortes de alimentos saudáveis e pedir para que a criança monte um 

prato com figuras que representem uma refeição completa; 

 Receita de salada com verduras folhosas, explorando cores e texturas diferentes; 

 Recorte imagens de alimentos saudáveis e não saudáveis, embalagens vazias para 

montar um mini mercado em casa, com direito a cestinhas e prateleiras; 

 
 

SUGESTÕES DE LIVROS: 
 

o O sanduiche da Maricota; 

o O grande rabanete; 

o Bibi come de tudo; 

o Amanda no país das vitaminas. 

 

 
Avaliação 
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No decorrer das atividades observar se as crianças demonstraram a conscientização quanto 

aos alimentos essenciais para uma alimentação saudável, bem como a possibilidade de incluir 

em seu cardápio legumes e verduras. 
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14. – ANEXOS 
 

 

QUESTIONÁRIO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO. 

 
 

1- A creche fica no mesmo local em que reside? 
2- A família utiliza meios de transporte para chegar ao CEPI? 
3-No caso de uso de transporte qual e utilizado? 
4- qual tipo de residência: 

Própria 
Alugada 
Cedida 
5- Qual e o valor da renda mensal da família? * 

Um salário mínimo 
Dois a três salários mínimos 
Quatro a cinco salários mínimos 
Outro: 
6- Quantas pessoas moram com o aluno em sua residência? * 

Duas 
Três 
Quatro 
Cinco 
Seis pessoas ou mais 
7- como a família acessa a internet? 

Casa (Banda larga) 
Celular (Dados moveis) 

Outros 

8- Qual o meio que a família utiliza para a criança realizar as atividades? 

Na plataforma Google sala de aula 
No grupo de WhatsApp 
Com material impresso 

 
9- Qual é a Escolaridade do responsável pelo aluno? 
Ensino fundamental 
Ensino médio 
Nível superior 
Pôs graduação 
Outro 

 
10- Quanto aos programas do Governo à família e beneficiada? 

Sim - Recebem a bolsa família 
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Não - Não recebem bolsa família 

Outro programa do Governo que os pais / responsáveis recebem: 

11 – Seu filho possui aparelho celular ou computador disponível para acessar 
as aulas? 

Sim 

Não 

12 - Você teve que adquirir acesso à internet na sua casa durante a pandemia? 

Sim 

Não 

13 - Você acha que a comunicação é clara entre alunos e professores? 

Sim 

Não 

14 - Seu filho possui um ambiente tranquilo para os estudos? 

Sim 

Não 

15 - Com que frequência você ajuda seu filho com as atividades escolares, em 
casa? 

Todos os dias 

4x por semana 

3x por semana 

2x por semana 

1x por semana 

Não ajudo 

16 - Como você avalia o interesse do seu filho (a) em relação às atividades 
propostas nas aulas remotas? 

Muito interessado 

Pouco interessado 

17 - Você conseguiu criar uma rotina de estudos diários para seu filho? 

Sim 

Não 
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18 - Com as aulas remotas você tem participado mais das atividades escolares 
de seu filho? 

Sim 

Não 

19 - Como você avalia a aprendizagem do seu filho durante o período de aulas 
remotas? 

Ótima 

Boa 

Razoável 

20 - Você acha importante que seu filho participe das atividades na plataforma? 

Sim 

Não 

21 - Como você avalia o emocional do seu filho durante a pandemia? 

Está bem 

Não está bem 

Indiferente 

22 - Você gostaria que a escola oferecesse alguma palestra para as famílias? 
Qual tema? 

Resposta – 

23 - Quanto à volta as aulas... Se houver a opção de seu filho frequentar 
presencialmente ou ficar no remoto, qual seria a sua opção? 

Remoto 

Presencial 

 

QUESTIONÁRIO PARA PROPOSTA PEDAGÓGICA 2020/2021. 

 
Equipe professores e monitores 

 
 

 
1- De que forma você qualifica esse biênio 2020-2021 em suas práticas. Pedagógica? 

2- Quais foram as suas maiores dificuldades durante esse biênio 2020-2021? 

3- Quais os pontos positivos durante o biênio 2020-2021? 
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4- Faça um gráfico para amostragem dos seguintes acessos: 

Material impresso; Aproximadamente 08 crianças pegam atividades impressas. 

5- Como educador você vem acompanhado as atividades das crianças? Sim 

6- Quanto aos recursos e materiais didático-pedagógico, quais você tem utilizado nesse 

biênio 2020-2021. (LISTAR) 

7- Em um pequeno texto fale como você educador caracteriza os espaços pedagógicos 

virtuais (Instagram, WhatsApp, Plataforma escola em casa). 

8- O que você educador, tem feito para manter o vínculo entre estudante-escola? 

9- Em sua opinião como educador qual a função da escola? 

10- Em sua opinião como educador qual a concepção de educação? 

11- Em sua opinião educadora qual a concepção de estudante? 

12- Qual a concepção de educador? 

13- Como deve ser a avaliação em larga escala na educação infantil? Cite exemplos: 


